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ค าน า 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงานี้ เป็น

เครื่องมือส าคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ 

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 

นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการ

ใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

 งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยจัดท าขึ้นจากการ

ระดมสมอง ของผู้บริหาร และบุคลากร ในสถานศึกษา ซึ่งมุงเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ยังถือเป็น

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วย  

 ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดท าและรวบรวม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้  ขอน้อมรับเพื่อแก้ไขและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

 

        

        งานวางแผนและงบประมาณ 

              กันยายน  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

ค าน า                   หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 1.1 วิสัยทัศน์ พันกิจ  ยุทธศาสตร ์ มาตรการ ปี 2561 ของสอศ.     1 

 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง        2 

 1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต ้      6 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 

 2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  10 

 2.2 กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษาปีปัจจุบัน      11 

 2.3 ข้อมูลประวัติของสถานศึกษา        12 

 2.4 ข้อมูลอาคารสถานท่ี         14 

 2.5 การจัดการศึกษาตามหลักสตูรการจดัการเรียนการสอน      17 

 2.6 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา       18 

 2.7 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา        20 

 2.5 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา          24 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)     27 

 3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2561     31 

 3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย         33 

รายละเอียดโครงการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 โครงการเดินทางไปราชการ         37 
 โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวด้วยเงินบ ารุงการศึกษา      38 
 โครงการเอกสารการพิมพ ์         40 
 โครงการจดัซื้อวัสดุส านักงาน         43 
            โครงการประกันภัยรถยนต์         45 
 โครงการจดัซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       47 
 โครงการบ ารุงรักษารถยนต ์         49 
 โครงการซ่อมแซมทรัพยส์ินวิทยาลัยฯ        51 
 



 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง/รายการ 

                      หน้า 
 โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักคร ู       53 
 โครงการจดัซื้อวัสดุบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี       55 
 โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ        57 
            โครงการท าความสะอาดเครื่องนอนครเูวร       58 
 โครงการความปลอดภัยในสถานศกึษา        60 
 โครงการงานประชาสัมพันธ ์         61 
โครงการฝ่ายวิชาการ 
 โครงการจดัการฝึกงานภายนอกประจ าปีการศึกษา 2561      63 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ      65 
 โครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     67 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา       69 
 โครงการเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุปลาน้ าจดื        71 
 โครงการพัฒนาห้องวิชาการ         72 
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา       74 
 โครงการงานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ        77 
 โครงการด าเนินงานวางแผนและงบประมาณ       79 
 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร       80 
 โครงการส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน        81 
 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา      83 
 โครงการหารายไดร้ะหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา      84 
โครงการงานฟาร์ม 
 โครงการงานฟารม์ยางพารา          86 
 โครงการงานฟารม์ทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ ามัน       87 
 โครงการปลูกมะพร้าวน้ าหอม         90 
 โครงการงานฟารม์สุกร         92 
 โครงการเลี้ยงไกไ่ข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง       93
 โครงการเลี้ยงโคเนื้อ         96 
 โครงการเลี้ยงปลาน้ าจืดจ าหน่าย        97 
 โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจ าหน่าย        99
 โครงการผลติไมป้ระดับ         101 
 

 



 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง/รายการ 

                 หน้า 
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ  วษท. พังงาปี 2561      102 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปี 2/2560 และ 1/2561      105 
 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษา 2560       107 
            โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2561   108 
 โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิ ์      111 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561  113 
 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ        115 
 โครงการวันไหว้คร ู          117 
 โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ         119 
 โครงการราตรีไผ่สีทอง         121 
 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560    123 
 โครงการ Big  Cleaning  Day  รว่มอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก     125 
 โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรณุเกมส์  ต้านภัยยาเสพตดิ” 2561     127 
 โครงการอาชีวต้านภัยยาเสพตดิ        130 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา       131 
 โครงการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์        134 
 โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา  2561   137 
 โครงการ To Be Number One ประจ าปี 2561       138 
 โครงการประหยดัพลังงานภายในหอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิต     141 
 โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิต     142 
 โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาประจ าปี  2561      144 
 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีแฟ้มสะสมงาน 100%      146 
 โครงการอบรมการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรยีน นักศึกษา     147 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ างานการเงิน       149 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ างานบัญช ี       151 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร    153 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท     154 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร      156 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร ์      158 
 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย    160 
 โครงการจดัซิ้อครภุัณฑ์งานสารบรรณ        161 



 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง/รายการ 

            หน้า 

         โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์งานแนะแนว               162 

โครงการสอน 
           โครงการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน        164 
           โครงการสอนวิชาการผลติไมด้อกไม้ประดับ       166 
           โครงการสอนวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร        168 
           โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม        169 
           โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก        171 
           โครงการสอนวิชาดินและน้ าเพื่อการเกษตร       173 
           โครงการสอนวิชาการขยายพันธ์ุพืช        175 
           โครงการสอนสารชีวภาพในงานผลิตพืช        176 
           โครงการสอนการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ        179 
           โครงการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน       180 
 โครงการสอนรายวิชาการเลีย้งไกพ่ื้นเมือง       182
 โครงการสอนวิชา โรคสัตว์น้ าการจัดการฟาร์มสตัว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ   184 
            โครงการสอนวิชา การเพาะพันธ์ปลา การเพาพันธุส์ัตว์น้ า การเลี้ยงหอย การเพาะพันธุ์หอย  186 
            โครงการสอนวิชาการเพาะเลีย้งปลาสวยงาม       189 
            โครงการผลิตอาหารสตัว์น้ าส าเรจ็รูปเพื่อการทดลอง      190 
            โครงการสอนวิชาผา้และการแต่งกาย        193 
            โครงการสอนวิชาสุขาภบิาลอาหาร        194 
            โครงการสอนวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม                  196 
            โครงการสอนวิชาโภชนาการ         197 
            โครงการสอนวิชาอาหารฟิวส์ชั่น        199 
            โครงการสอนวิชาอาหารว่าง         200 
            โครงการผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ (ปวช.)        202 
            โครงการสอนวิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น       204 
            โครงการผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ (ปวส.)        206 
            โครงการ สอนวิชาอาหารว่าง         208 
            โครงการสอนวิชาอาหารมังสวิรตั ิ        210       
            โครงการสอนการพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร       212 
            โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร      214 
            โครงการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก       215 
            โครงการสอนวิชาอาหารนานาชาต ิ        217 
              



 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง/รายการ 

                     หน้า 
            โครงการสอนวิชาการประกอบอาหาร (ปวช.)       219 
            โครงการสอนวิชาการประกอบอาหาร (ปวส.)       221 
 โครงการสอนวิชาการน าเสนองานอาหาร       223 
            โครงการสอนวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า        225 
            โครงการสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรอาเซียน      226 
            โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซยีน        227 
            โครงการสอนวิชาอาหารไทยเบื้องต้น        230 
            โครงการสอนวิชาศลิปะการตกแต่งอาหาร       233 
 โครงการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม      235 
 โครงการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์        237 
            โครงการสอนวิชาอาหารไทย         239 
 โครงการสอนวิชาการจัดการวัตถดุิบสัตว์น้ า       240 
            โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องต้น        242 
 โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลักในงานอาหาร      244 
            โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า        246 
            โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า        248 
            โครงการสอนวิชาขนมไทย         251      
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 

 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม 

 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 

 6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

 1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
 5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 
 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 



 
 

 
 

 7. การสร้างและกระจายโอกาส 
 8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

 9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 11. ส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้านคือ 

 1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ 

นวัตกรรม 

 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

 1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ 
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ 
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 



 
 

 
 

 2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณ าจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 3. ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อมโดย
ให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 8. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจนเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 



 
 

 
 

 10.ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 3.1 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
  1) การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา 
  2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
  3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
  4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
  5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
  6) อ านวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 



 
 

 
 

  7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
  8) ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
  9) ผลิตก าลังคนให้ตรงตามความต้องการทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานทั่วไป โดย
ด าเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 
  10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง 5 องค์กร หลักหน่วยงานในก ากับและสถานศึกษา 
  11) การพัฒนาด้าน ICT เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการ
สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา 
  12) ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
  13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
  14) พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูที่เกษียณ 
  15) การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  16) ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุข 
  17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
 3.2 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  1) นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 
  2) นโยบายด้านสวัสดิการ 
  3) นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  
    3.3 นโยบายเฉพาะ 
  1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) การอาชีวศึกษา 
  3) การอุดมศึกษา 
     3.1 ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
     3.2 ก าหนดผลลัพธ์ (Outcome)ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
    3.3 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
         4.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
         4.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



 
 

 
 

       4.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
       4.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  4.5 การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
  4.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
  4.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  4.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  4.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
      4.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
      4.11 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
       4.12 การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 
       4.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
       4.14 การบริหารจัดการทรัพยากร 
       4.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       4.16 การบริหารการจัดการขยะของเสียอันตราย 
       4.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       4.18 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       4.19 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
       4.20 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
          4.21 การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
       4.22 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
       4.23 การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
       4.24 การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.25 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

 พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบที่ค านึงถึงการใช้พลังงาน

ทดแทน เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 



 
 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมสู่
การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยด้วยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบ 
การชุมชน และสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศ 
 พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึงเท่า
เทียม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชน เกษตรกร
และประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าการผลิต 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 
 พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะและเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้น าทางการเกษตรของผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์และการยอมรับการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ 
   
   



 
 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
   กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ และระบบ
การประเมินที่สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและ
สังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาฐานเทคโนโลยีโดยใช้โครงการอาชีพ เน้น
การอยู่ประจ า ท างานฟาร์ม เพ่ือสร้างเกษตรกรแนวใหม่ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 2 ภาษา (Bilingual College) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming) และสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Model College)  
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีมาตรฐานทุกระดับและประเภทวิชา 
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตรตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์วิจัยระบบนิเวศวิทยาทะเลสาบสงขลา 23  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากรสู่ความ 
เป็นมืออาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรใหม่เพ่ือการทดแทน สนับสนุน
การศึกษาต่อและการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและความเป็นมือ
อาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
   กลยุทธ์ที่ 3 จัดครู คณาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการงานฟาร์มต้นแบบอย่างเพียงพอ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม สู่
การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนอง
ต่อชุมชน สังคม และการเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชมชน
และสังคม 
  
 
 
 



 
 

 
 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ด้วยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่
สถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดท าแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการ
ใช้แผนงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดจัดท ากรอบอัตราก าลังและมาตรฐานครุภัณฑ์อาชีวศึกษาเกษตร
แนวใหม ่
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้ 24  
 พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 
ชุมชนและสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี 
   กลยุทธ์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายกับสถานประกอบการสถาบันการศึกษา
ชุมชนและ สังคม ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและพัฒนาศูนย์เรียนรู้และวิจัยทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา 
องค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรระบบทวิภาคี 
 พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั่วถึงเท่าเทียม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชนเกษตรกร
และประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรที่หลากหลาย และศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพเกษตรเพื่อเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของเกษตรกรและประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวชนเกษตรในอนาคต ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



 
 

 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพื่อ

เพ่ิมมูลค่าการผลิตและการเป็นเกษตรกรที่รอบรู้ (Smart Farmer)  

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช. และการเทียม

โอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพที่

ตอบสนองต่อชุมชน สังคม 

   กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพเกษตร เพื่อพัฒนา

สมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                   ส่วนที่ 2 
 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์   พันธกิจ   

ปรัชญา 

 ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าชุมชน สร้างคนสู้งาน 

วิสัยทัศน์ 

 พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  น าเทคโนโลยีสู่อาชีพ  ได้อย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เทคนิคชั้นสูง เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 

 3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

 5. ท านุบ ารุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชด าริต่างๆ 

เอกลักษณ์  

 “ภูมิทัศน์สวย  สิ่งแวดล้อมดี” 

อัตลักษณ์  

 “ทักษะเด่น  บริการเยี่ยม” 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมเกษตรกร 

 2. โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ PBL 

 3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 

 4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา 



 
 

 
 

 5. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

 1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี 2553 

 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  2553 

 3. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  2557 

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพก าลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาผู้เรียน 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพก าลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการที่ 1 สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 4  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 

 มาตรการที่ 1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาการอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม 

 มาตรการที่ 1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที ่6 การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้ 
 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 7  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพก าลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 8   การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 



 
 

 
 

ประวัติของสถานศึกษา 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีแนวคิดหรือเหตุผลในการจัดตั้งคือ เพื่อขยาย

โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผู้ประสานงานในการจัดตั้งคือ นายรักเกียรติ  แก้วจ านง ต าแหน่ง (ในขณะ
นั้น) อาจารย์ใหญ่ 
       พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพังงาในสังกัดกอง
โรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณค่า
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอ่ืนๆ ถนน ปรับปรุงพื้นที่และระบบชลประทานเพ่ือเตรียมรับนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2522 
   พ.ศ.2522 เริ่มเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)  
เข้าเรียนในชั้น มศ.4 จ านวน 150 คน และรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โปรแกรมเกษตร 
เข้าเรียนในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จ านวน 30 คน 
   พ.ศ.2524 ได้ขยายระดับการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนก
เกษตรกรรม (ปวส.) 
   พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา  สังกัดกอง
วิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 เป็นต้นไป 
   พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่
เพ่ือเผยแพร่วิทยาการเกษตรแผนใหม่และช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร 
   พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาพืชสวนประดับ และ
สาขาประมง โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาต่ออีก 2 ปี 
   พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น 
อีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรับนักศึกษา จ านวน 30 คน 
   พ.ศ.2530 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 
   พ.ศ.2531 เปิดสอนโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
   พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาประมง 
   พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2533 
   พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 
   พ.ศ.2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตะกั่วทุ่งในวิทยาลัย
เกษตรกรรมพังงา เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2533 ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 



 
 

 
 

2536 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ    
   พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

  พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
    พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  เทคโนโลยภีูมิทัศน์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 (เพ่ิมเติม  
พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 
    พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคครูชั้นสูง พุทธศักราช 2543 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภมูิทัศน์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า และประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
  พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  พ.ศ 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  พ.ศ 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  พ.ศ 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 



 
 

 
 

  พ.ศ 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และประเภทวิชา คหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ขนาดและท่ีตั้ง 

 มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 20-45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมี
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงท าให้เป็นปัญหาในการท าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้
เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร่ 1 งาน 24 ตาราง
วา เป็นพ้ืนที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสงวนไว้เพ่ือใช้เป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนที่
เหลือประมาณ 483 ไร่ เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินส าหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือนงาน
ฟาร์ม และพ้ืนที่ส าหรับฟาร์มฝึกหัด 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 20-45 % 

ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมีประมาณ 90 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงท าให้เป็นปัญหาในการท าการเกษตร โดยเฉพาะ
การปลูกพืชต้องใช้เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร่ 
1 งาน 24 ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสงวน
ไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชด าริฯในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
ส่วนที่เหลือประมาณ 483 ไร่ เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินส าหรับก่อสร้างอาคารการเรียน โรงเรือนงานฟาร์ม 

และพ้ืนที่ส าหรับฟาร์มฝึกหัดโดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆดังนี้ 
1. พ้ืนที่ส าหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ    62  ไร่ 
2. พ้ืนที่แผนกวิชาช่างเกษตร     3  ไร่ 
3. พ้ืนที่แผนกวิชาพืชศาสตร์    

3.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 
3.2 ห้องเรียนรวม     3  ห้อง 
3.3 ห้องปฏิบัติการทั่วไป     1  ห้อง 
3.4 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   1  ห้อง 
3.5 มุมวิชาแผนกวิชาพืชศาสตร์   
3.6 พ้ืนที่โครงการชีววิถี     2  ไร่ 
3.7 พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธ์ไม้พ้ืนเมืองจังหวัดพังงา  10  ไร่ 
3.8 แปลงปลูกผักอินทรีย์     1  แปลง 
3.9 แปลงปาล์มน้ ามัน     10  ไร่ 



 
 

 
 

3.10 โรงเพาะเห็ด     1  โรง 
3.11 เรือนเพาะช าไม้ประดับ    3  หลัง 

       4. พื้นที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 
 4.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 
 4.2 ห้องเรียนรวม      2  ห้อง 
 4.3 ฟาร์มไก่      1  ฟาร์ม 
 4.4 ฟาร์มสุกร      1  ฟาร์ม 
 4.5 ฟาร์มเป็ดเทศ     1  ฟาร์ม 
 4.6 ฟาร์มวัว      1  ฟาร์ม 
 4.7 มุมวิชาการแผนกวิชาสัตวศาสตร์  
 4.8 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง  1  ศูนย ์
 4.9 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์     76  ไร่ 
       5. พื้นแผนกวิชาประมง 
 5.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 
 5.2 ห้องเรียนรวม     1  ห้อง 
 5.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ า   1  ห้อง 
 5.4 ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ า    1  ห้อง 
 5.5 ห้องงานวิจัยและปฏิบัติการแผนกวิชาประมง  1  ห้อง 
 5.6 ห้องศูนย์ข้อมูล งานประกันคุณภาพ   1  ห้อง 
 และมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาประมง 
 5.7 โรงเพาะฟักปลาสวยงาม    1  ห้อง 
 5.8 โรงเพาะฟักปลาน้ าจืด     1  ห้อง 
 5.9 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด     1  ฟาร์ม 
 5.10 มุมวิชาการแผนกวิชาประมง    1  ห้อง    
       6 พื้นที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 6.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 
 6.2 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร    1  ห้อง 
 6.3 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่     1  ห้อง 
 6.4 ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย   1  ห้อง 
 6.5 ศูนย์การเรียนรู่ในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP  1  ศูนย ์
 6.6 อาคารเก็บอุปกรณ์     1  หลัง 
       



 
 

 
 

       7. พื้นที่แผนกวิชาบริหารธุรกิจ     
 7.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 
 7.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    2  ห้อง 
 7.3 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาบริหารธุรกิจ   1  ห้อง 
 7.4 ห้องบัญชี      1  ห้อง 
 7.5 ห้องพิมพ์ดีด      1  ห้อง 
 7.6 มุมวิชาการแผนกบริหารธุรกิจ    
       8. พื้นที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 8.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 
 8.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1    1  ห้อง 
 8.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2    1  ห้อง 
 8.4 ห้องคลินิกภาษา     1  ห้อง 
 8.5 ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย     1  ห้อง 
 8.6 ห้องจริยธรรม     1  ห้อง 
 8.7 ห้องคณิตศาสตร์ 1      1  ห้อง 
 8.8 ห้องคณิตศาสตร์ 2      1  ห้อง 
 8.9 ห้องสุขศึกษาและพลานามัย    1  ห้อง 
 8.10 ห้องภาษาไทย      1  ห้อง 
 8.11 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ    1  ห้อง 
 8.12 ศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  1  ห้อง 
       9. พื้นที่สนามกีฬา 
 9.1 สนามเปตอง      4  สนาม 
 9.2 สนามฟุตบอล     1  สนาม 
 9.3 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม 
 9.4 สนามวอลเล่ย์บอล     1  สนาม 
 9.5 สนามตะกร้อ      1 สนาม 
       10. พ้ืนที่หอประชุม 
 10.1 หอประชุมใหญ่วิทยาลัยฯ    1  หลัง(จุประมาณ 300 คน) 
 10.2 หอประชุมเล็ก     1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 
 10.3 ห้องประชุมแผนกวิชาสัตวศาสตร์   1  หลัง (จุประมาณ 150คน) 
       11.พืน้ที่บ้านพักนักศึกษาปฏิรูปโครงการเกษตรเพ่ือชีวิต  10  ไร่ 
       12.พื้นที่จัดเป็นที่อยู่อาศัย(บ้านพักครู-คนงาน)   41  ไร่ 



 
 

 
 

       13. พ้ืนที่ปลูกยางพารา     150 ไร่ 
       14. พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน     50  ไร่ 
 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้   
  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
   1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
     สาขางานการเกษตร 
     สาขางานพืชศาสตร์ 
     สาขางานสัตวศาสตร์ 
     สาขางานการผลิตสัตว์น้ า 
   1.2 ประเภทวิชาคหกรรม  
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     สาขางานอาหารและโภชนาการ     
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
   2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
     สาขางานเกษตรศาสตร์ 
    สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
     สาขางานพืชสวน 
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
      สาขางานการผลิตสัตว์ 
   2.2 ประเภทวิชาประมง  
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
     สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
   2.3 ประเภทวิชาคหกรรม 
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     สาขางานอาหารและโภชนาการ 
   2.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
    สาขาวิชาการบัญชี 
   



 
 

 
 

  ระบบการจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการศึกษาภาคปกติ 
- การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
- การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 

 
 

 

 

 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายไพบูลย์  อ าพันมาก 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายชัยพันธ์ุ   กชกันพยันต์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นางมณีโชติ  ช้างศร ี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางทิพพวัณณ ์ พิมานพรหม 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้างานการเงิน 

นางทัศน์ดาว นันทโย 

หัวหน้างานการบัญช ี

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หัวหน้างานพัสด ุ

นายยุทธนา  สุขจิรัง 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นางจิรพัชร์  บุญชัด 

หัวหน้างานทะเบียน 

นายไพบูลย์  อ าพันมาก 
 หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นายไพบูลย์  อ าพันมาก  

หัวหน้างานความร่วมมอื 

นายธ ามรงค์  ตันภิบาล 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์

นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 

นายนิรันดร์  บุญชัด 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

และประกอบธุรกจิ 

นายนิรันดร์  บุญชัด 

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์ 
หัวหน้างานกิจกรรมนกัเรียนนักศกึษา 

นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นายยุทธนา  สุขจิรัง 

หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 
 

นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
 

นายอานันท์  วรกิจ 

หัวหน้างานปกครอง 

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้างานสวสัดิการนกัเรียนนกัศกึษา 

นายวันเพ็ญ  คะสะธรรม 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นางปัญจาภรณ์  ไพลอย 

หัวหนา้งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

นางสาวสุมติรา  ส าเภาพล 
หัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

 

นายพงศา  กสิบาล 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

 

นางจินตนา  ศิริธรรม 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล 
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

นายนิรันดร์  บุญชัด 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

 
นายภานุพันธ์ อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

 

 นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นางณิชาภา  หนูขวัญ 

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
เกษตร 

นายพงศา  กสบิาล 

หวัหน้างานแผนกวิชาประมง 



 

 

 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผู้บริหารสถานศึกษา 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

นายวิบูลศักด์ิ  ศันสนียเมธา 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 

  

นายไพบูลย์  อ าพันมาก 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นายชัยพันธุ์  กชกันพยนัต์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

 



6. ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  มีบุคลากร ทั้งสิ้น   42    คนจ าแนกเป็น 

ข้าราชการ       26 คน 
 1.1  ผู้บริหาร      4 คน 
 1.2  ข้าราชการครู  20 คน 
 1.3  ข้าราชการพลเรือน   2 คน 

ลูกจ้างประจ า       8 คน 

 2.1 ท าหน้าที่สอน  -   คน 

 2.2 ทั่วไป/สนับสนุน  8 คน 

พนักงานราชการ      3 คน 

 3.1 ท าหน้าที่สอน  3 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว       5 คน 

 4.1 ท าหน้าที่สอน  - คน 

 4.2 ทั่วไป/สนับสนุน  5 คน 

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ก. ครูผู้สอน/ผู้บริหาร   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน          รวม 

- ต่ ากว่า ม.6  -  คน   5 คน   5 คน 

- ปวช./ม.6  - คน   2 คน   2 คน 

- ปวส./อนุปรญิญาตร ี - คน   - คน   - คน 

- ปริญญาตร ี  15 คน   6 คน   21 คน 

- ปริญญาโท  13 คน   - คน   13 คน 

- ปริญญาเอก  1 คน   - คน   1 คน 

 รวม  29 คน   13 คน   42 คน 

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 

 ก. ครูผู้สอน    ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 

- จ้างด้วยงบบุคลากร 29 คน   8 คน     37 คน 

- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน     - คน      - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน   - คน      - คน 



 

 

 
 

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน   5 คน   5 คน 

- จ้างด้วยงบรายจ่ายอื่น - คน   - คน   - คน 

- จ้างด้วยเงินอื่นๆ  -           คน                            -           คน                          -           คน 

  รวม 29 คน   13 คน   42 คน 

       

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  จ าแนกตามหน้าที่ วุฒิการศึกษาและหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เอก โท ตรี ต่ ากว่า
ตรี 

ผู้บริหาร 

1 นายวิบูลศักดิ์  ศันสนียเมธา     ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

2 นายไพบูลย์  อ าพันมาก     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 
และความร่วมมือ 

3 ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์   ทองสกุล     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

4 นายชัยพันธุ์   กชกันพยันต์     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

 รวม (คน) 1 2 1   

ครูผู้สอน 
1 นายณรงค์  จรูญศรีสวัสดิ์     สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

 2 ว่าที่ร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล     

3 นางวัลประภา    อ้นสุวรรณ     

4 นายยุทธนา     สุขจิรัง     

5 นายนิรันดร์     บุญชัด     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 6 นางสาวสุมิตรา  ส าเภาพล     

7 นายอานันท์  วรกิจ     

 

 



 

 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เอก โท ตรี ต่ ากว่า
ตรี 

8 นายพงศา  กสิบาล     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 9 นายธ ามรงค์  ตันภิบาล     

10 นางศุลีมาศ    สุทธิเนียม     

11 นายสรายุทธ     สุทธิเนียม     

12 นางปัญจาภรณ์      ไพลอย     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 13 นางณิชาภา  หนูขวัญ     

14 นางจิรพัชร์     บุญชัด     

15 นางปวีณา     อยู่มะนะ     

16 นางจินตนา  ศิริธรรม     สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 17 นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม     

18 นายภานุพันธ์    อยู่มะนะ     สาขาวิชาช่างกลเกษตร 

19 นางไพรัตน์     ทองมาก     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 20 นางทิพพวัณณ์      พิมานพรหม     

 รวม (คน) - 10 10   

ข้าราชการพลเรือน(ท าหน้าที่สอน) 

1 นางมณีโชติ     ช้างศรี     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 2 นางทัศน์ดาว  นันทโย     

 รวม (คน) - - 2 -  
พนักงานราชการ (ครู) 
1 นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2 นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ     สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3 นางศิริพร  วรรธกานนท์     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 รวม (คน) - - 3 -  



 

 

 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เอก โท ตรี ต่ ากว่าตรี  

ลูกจ้างประจ า 
1 นายวิชัย  ลือเสียง     พนักงานขับรถยนต์ 
2 นายกมล เนตรบุตร     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
3 นายชูศักดิ์  ลือเลือง     ผู้ช่วยช่างไม่ขยายแบบ 
4 นางสาวสมจิตร  สิทธิบุตร     พนักงานบริการ 
5 นายประสงค์  สวัสดิวงค์     พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา 
6 นายช านาญ  จินดาวงค์     ช่างไม้ 
7 นายอ าพร  จันทร์ชนะ     พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 รวม (คน) - - 1 6  

ลูกจ้างชั่วคราว 
1 นางสาวน้ าผึ้ง  สิทธิบุตร     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

2 นางณิชชา  แสงแก้ว     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3 นางณัฐนันท์  บัวแก้ว     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

4 นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธิการ     เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

5 นางสาวสุฤทธิ์  สมบัติ     เจ้าหน้าที่ประจ าแผนกงาน
อุตสาหกรรม 

6 นายประสม  สิทธิการ     เจ้าหน้าที่ประจ าแผนกวิชาประมง 

  - - 4 2  

 รวมทั้งสิ้น 1 12 21 8 42 

              ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 

 

 



 

 

 
 

7.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จ านวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน) 

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   442     คน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม 
ทั้งสิ้น 

ปีที่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

นร.
ตก
ค้าง 

รวม ปีที ่
1 

ปีที่ 
2 

นร.
ตก 
ค้าง 

รวม 

1. ประเภทวิชาคหกรรม           
- สาขาวชิา/งานอาหารและโภชนาการ/อาหารและ
โภชนาการ 

14 9 11 3 37 10 1 - 11 48 

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม           
- สาขาวชิา/งาน พาณชิยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - - 1 1 - - - - 1 

3. ประเภทวิชาประมง           

- สาขาวชิา/งาน เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
(ปกติ) 

- - - 2 2 1 3 - 4 6 

- สาขาวชิา/งาน เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(ทวิภาคี) 

- - - - - 37 6 - 43 43 

4. ประเภทวิชา เกษตรศาสตร ์           
- สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/การเกษตร (อศ.กช.) 39 41 23 12 115 - - - - 115 

- สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/การเกษตร (ทวิศึกษา) 15 - - - 15 - - - - 15 
- สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์ - - - - - 80 51 20 151 151 
- สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/ผลิตสัตวน์้ า 1 2 4 - 7 - - - - 7 
- สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์พืชศาสตร ์ 6 2 7 - 15 - - - - 15 

- สาขาวชิา/งาน พืชศาสตร/์พืชสวน (ปกติ) - - - - - 9 11  20 20 
- สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ 3 - 2 - 5 - - - - 5 
- สาขาวชิา/งาน สัตวศาสตร/์การผลิตสตัว์ (ปกต)ิ - - - - - 3 1 4 8 8 
- สาขาวชิา/งาน สัตวศาสตร/์การจัดการผลิตสัตว์ (ปกติ) - - - - - - - 2 2 2 
5. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ           
- สาขาวชิา/งาน การบัญชี/การบัญชี (ทวิภาคี) - - - - - - 6 - 6 6 
รวมทั้งสิ้น 78 54 47 18 197 140 79 26 245 442 
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สรุปยอดเงินงบประมาณท่ีได้รับการพิจารณาจัดสรรเบื้องต้น 

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ประมาณการรายรับ        30,955,649  บาท 

ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา               3,988,251  บาท 

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน      1,166,940  บาท 

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป     2,734,200  บาท 

 - เงินอุดหนุนคงเหลือ 60          87,111  บาท 

ข.เงินงบประมาณ ปี 2560  (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ  26,967,398  บาท 

   งบบุคลากร     20,394,545  บาท 

   งบด าเนินงาน      1,736,593  บาท 

   งบลงทุน      1,660,900  บาท 

   งบเงินอุดหนุน      2,367,760  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น        807,600  บาท 

  

2.ประมาณการรายจ่าย                30,955,649       บาท 

งบบุคลากร              20,394,545  บาท 

 - เงินเดือนข้าราชการ    14,851,570  บาท 

 - เงินวิทยฐานะ       1,232,000  บาท 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      3,053,710  บาท 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          949,265  บาท  

งบด าเนินงาน        1,829,568  บาท 

 - ค่าตอบแทน        0           บาท 

 - ค่าใช้สอย                  0  บาท 

 - ค่าวัสดุ         806,990  บาท  

 - ค่าสาธารณูปโภค                1,022,578  บาท  



 

 

 
 

งบลงทุน            1,660,900  บาท 

 -ครุภัณฑป์ฏิบัติการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์            742,900  บาท 

 - เครื่องฟักไข่ไฟฟ้า 2 ตู้                             918,000  บาท 

งบเงินอุดหนุน             2,367,760  บาท 

 - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี              15,000 บาท   

 - อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลฯ          1,818,560 บาท 

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

 - อุดหนุน อกท.                 50,000 บาท 

 - อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ             95,200 บาท 

 - อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีฯ   5,000 บาท  

   งบรายจ่ายอ่ืน                1,292,300  บาท 

 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู               117,600 บาท 

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน     25,000     บาท 

 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก         275,000 บาท 

 - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี                   20,000          บาท 

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ              40,000         บาท 

 - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง     100,000          บาท 

 - โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล     50,000 บาท 

 - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล    180,000 บาท  

          - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ   350,000 บาท 

          - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ     80,000 บาท 

          - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา              54,700        บาท 

 

โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา (บกศ.)                3,410,576      บาท 

 

 
 
 
 



 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



โครงการเดินทางไปราชการ 

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

      โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....2.................................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3......... ตัวบ่งชี้.........3.4,3.9....................................... 

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 ในแต่ละปีงบประมาณ  จ าเป็นต้องจัดส่งข้าราชการและลูกจ้างประจ า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างช่ัวคราว เข้ารับการอบรมสมัมนาหรือปฏิบัตริาชการตามค าสัง่ที่มอบหมาย จึงจ าเป็นจ้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อเดินทางราชการของข้าราชการ และลุกจ้างประจ าปฏิบตัิงานได้โดยเรียบร้อย 

 5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความรู้ความสามารถมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ข้าราชการ จ านวน 28 คน ข้าราชการพลเรือน จ านวน 2 คน พนักงานราชการ จ านวน 4 คน ลูกจ้าง

ช่ัวคราว จ านวน 6 คน สามารถเดนิทางไปปฏิบัตริาชการตามค าสั่งได้ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตลุาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ 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 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
 



 

 

 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย        .........700,000.............  บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าพาหนะ เบี้ยงเลีย้งและที่พัก   700,000  

รวมงบประมาณ 700,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 10.2 งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการด าเนินงาน  

 

                    ลงช่ือ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                            (นายสรายุทธ  สทุธิเนียม) 

 
โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่......3........................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....3.......................................................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....3......... ตัวบ่งช้ี.......3.10.............................................................................. 

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันจ านวนลูกจา้งไม่เพยีงพอต่อการปฏิบตัิงานประจ าของวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างช่ัวคราว มาสมทบใน

การท างานเพื่อไม่ให้เกดิความเสียหายต่อราชการ 



 

 

 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้งานต่างๆ ของวิทยาลัยสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีและมปีระสิทธิภาพ 

 5.2. เพื่อเป็นแรงงานเสรมิสรา้งสนับสนุนงานด้านที่ขาดแคลนเนื่องจากลูกจ้างประจ าไม่เพียงพอ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 สามารถด าเนินงานด้านการเงิน งานบริหารงานท่ัวไป งานบัญชี งานประกันคุณภาพมาตรฐานศกึษา 

งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ แผนกวิชาประมง และแผนก

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจ างานบริหารงานท่ัวไป   จ านวน  1  คน 

 6.2.2 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจ างานแผนงานและงบประมาณ  จ านวน  1  คน 

 6.2.3 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจ างานฝ่ายพัสด ุ   จ านวน  1  คน 

 6.2.4 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าแผนกวิชาประมง   จ านวน  1  คน 

 6.2.5 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน  1  คน 

 6.2.6 ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย  จ านวน  1  คน 

 6.2.7 ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าที่งานฝ่ายวิชาการ   จ านวน  1  คน 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.61 ก.ย. 61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย  ........794,400.............   บาท 

       รวมงบประมาณ .........794,400...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     
- เงินประกันสังคม 4คน/12เดือน 2,100.- 25,200  



 

 

 
 

ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวงาน
บริหารทั่วไป 

12 เดือน 11,000 132,000  

2.ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวฝ่าย
แผนงานฯ 

12 เดือน 11,000 132,000  

3. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวงานพัสด ุ 12 เดือน 11,000 132,000  
4.ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวฝ่าย
วิชาการ 

12  เดือน 9,000 108,000  

4. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวแผนก
วิชาประมง 

30 วัน/12 เดือน 7,800 93,600  

5. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวแผนก
วิชาอุตสาหกรรม 

30 วัน/12 เดือน 7,800 93,600  

6. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 

12 เดือน 6,500 78,000  

รวมงบประมาณ 794,400 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ได้บุคลากรมาปฏิบตัิงานราชการจ านวน 6 คน  

 10.2 สามารถบริการงานในฝ่าย งานบริหารทั่วไป งานแผนงานฯ งานฝ่ายพัฒนาฯ งานพัสดุ แผนกวิชาประมง และ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการด าเนินงาน  

      

 

                                                            ลงช่ือ....................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                  (นางทิพพวัณณ์  พิมานพรหม) 

 
โครงการเอกสารการพิมพ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายสรายุทธ สุทธิเนยีม/หัวหน้างานพัสดุกลาง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

 



 

 

 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่...3.............................................................................................................. 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..3 เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ......................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......3..................... ตัวบ่งช้ี..3.4,3.9............................................................... 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเป็นการบรหิารด้านเอกสารใหแ้ก่บุคลากรของวิทยาลยั  จัดท าหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-ส่ง ค าสั่งของ

วิทยาลัยฯ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อบริการเอกสารการเรียนการสอนของครูแผนกวิชาต่างๆ 

 5.2. เพื่อบริการการเผยแพร่การจดัท ากิจกรรมฝ่ายต่างๆของคณะครูและนักศึกษา 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 สามารถให้บริการเอกสารตา่งๆ ของวิทยาลัยแก่ครู คนงาน นกัเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งด้านการสอนและงานธุรการ   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 บริการด้านเอกสารการพิมพ์ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2560 

7.  สถานที่ด าเนินการ  งานพัสดุกลาง  ฝ่ายบรหิารทรัพยากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย        ........236,280..........   บาท 

            รวมงบประมาณ .........236,280...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสด ุ     

-ตลับหมึก HP 36 A 3 ชุด 2,990 8,970  



 

 

 
 

-ตลับหมึก Epson Bk 1 ขวด/1 ส ี 8 ขวด 320 2,560  

-ตลับหมึก HP Laser 80 A 7 ชุด 3,990 27,930  

-กระดาษดับเบิลเอ  16 กล่อง 650 650  

-หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร IR 3300 6 กล่อง 3,000 18,000  

-หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า ริโก ้JP12 20 กล่อง 550 11,000  

หมึกพิมพH์P 78 A 3 ตลับ 3,300.00 9,900.00  

หมึกพิมพ์ HP 80 A 8 ตลับ 4,390.00 35,120.00  

หมึกพิมพ์ HP 85 A 8 ตลับ 3,390.00 27,120.00  

หมึกพิมพ์ HP 83 A 3 ตลับ 3,490.00 10,470.00  

หมึกพิมพ์ Canon 98 6 ตลับ 620.00 3,720.00  

หมึกพิมพ์ Canon 88 4 ตลับ 570.00 2,280.00  

หมึกพิมพ์ Brother 4 ชุด 3,200.00 12,800.00  

หมึกพิมพ์ Epson L220 10 ชุด 1,320.00 13,200.00  

หมึกพิมพ์ Epson L210 2 ชุด 1,320.00 2,640.00  

หมึกพิมพ์ Epson 141 18 ตลับ 390.00 7,020.00  

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 กล่อง 575.00 28,750.00  

กระดาษถ่ายเอกสาร F4 2 กล่อง 575.00 1,150.00  

กระดาษโรเนียว 36K 10 มัด 1,300.00 13,000.00  

รวมงบประมาณ 236,280  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดท าหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2สามารถบริการบุคลากร ท้ังภายใน ภายนอกวิทยาลัย และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการด าเนินงาน  

 

 

     ลงช่ือ   .................................... ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

            (นางสาวสมจิตร  สิทธิบุตร) 
 

 



 

 

 
 

โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพเิศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่..3............................................................................................................ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา........................................ 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบ่งช้ี.......................3.9........................................ 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานพัสดุกลางมีระบบการจดัเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานพัสดุ ซึ่งมจี านวนมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องซื้อวัสดุส านักงานมา

ใช้ในการด าเนินงานของงานพัสดุและบริการแตล่ะงาน แตล่ะฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงานของงานพัสดุและส าหรับบริการแตล่ะงาน แต่ละฝา่ย   

 5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1มีวัสด-ุอุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ  

 6.2 เชิงคณุภาพ 

 6.2.1 สามารถด าเนินงานพัสดไุด้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  งานบริหารทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย        .........103,390..........   บาท 

            รวมงบประมาณ .........103,390...........  บาท 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
กระดาษการ์ดสี A4 60 รีม 85.00 5,100.00  

กระดาษการ์ดสี F4 60 รีม 100.00 6,000.00  

กระดาษโรเนียว 36K 10 มัด 1,300.00 13,000.00  

แฟ้มตราช้าง 120F 50 แฟ้ม 415.00 20,750.00  

สมุดเบอร์ 2 50 เล่ม 65.00 3,250.00  

คลิปด า 2 ขา 50 กล่อง 65.00 3,250.00  

ลวดเสียบกระดาษตราหัวเสือ 100 กล่อง 19.00 1,900.00  

ลวดเย็บกระดาษ 100 กล่อง 9.00 900.00  

เครื่องเย็บกระดาษ 24 เครื่อง 155.00 3,720.00  

กระดาษจดโน้ต 60 อัน 45.00 2,700.00  

เทปกาวสองหน้าหนา 60 ม้วน 215.00 12,900.00  

เทปกาวสองหน้าบาง 60 ม้วน 55.00 3,300.00  

สันเทป 60 ม้วน 55.00 3,300.00  

ปากกา 300 ด้าม 15.00 4,500.00  

ปากกาไวท์บอร์ด 100 ด้าม 23.00 2,300.00  

น้ ายาลบค าผิด 48 อัน 85.00 4,080.00  

ดินสอ 50 ด้าม 10.00 500.00  

ยางลบ 30 อัน 5.00 150.00  

ไม้บรรทัด 30 อัน 35.00 1,050.00  

แผ่น CD 50 แผ่น 5.00 250.00  

แผ่น DVD 50 แผ่น 5.00 250.00  

กรรไกร 10 อัน 85.00 850.00  

มีดคัตเตอร ์ 9 อัน 85.00 765.00  

ใบมีดคัตเตอร ์ 10แพ็ค 45.00 450.00  

แท่นหมึก 4 อัน 175.00 700.00  

หมึกเตมิแท่นหมึก 10 อัน 35.00 350.00  

ที่เจาะกระดาษ 5 ตัว 298.00 1,490.00  

กระดาษโฟโต ้ 5 รีม 285.00 1,425.00  



 

 

 
 

กระดาษมาร์ชแมลโลว์ 190g 10 รีม 185.00 1,850.00  

ซองน้ าตาล A4 ขยายข้างมีครุฑ 200 ซอง 4.00 800.00  

ซองน้ าตาล A4 ไม่ขยายข้างมีครุฑ 200 ซอง 3.00 600.00  

ซองขาวพับ A4 มีครุฑ 2 กล่อง 450.00 900.00  

ลวดเย็บกระดาษ No.8 5 กล่อง 12.00 60.00  

รวมงบประมาณ 103,390 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1มีวัสด-ุอุปกรณ์ เพยีงพอ 

 10.2มีวัสด-ุอุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนือ่ง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ   

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการด าเนินงาน  

 

      ลงช่ือ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                                (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

 

โครงการประกันภัยรถยนต์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่   3   ยกระดับคณุภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
            3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่3 ตัวบ่งช้ี3.9 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนนิงานของฝ่ายและคณะวิชาต่างๆ จ านวน 8 คัน มี

ความจ าเป็นต้องมีการท าประกันภยัเพื่อให้มีความปลอดภยัต่อผู้ปฏิบตัิงานและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อท าประกันภัยรถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดใหม้ีความปลอดภยัต่อผู้ปฏบิัติงาน 
5.2  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
 



 

 

 
 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถดูแลรถยนตข์องวิทยาลัยฯทั้งหมดใหส้ามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัยแก่ครูอาจารย-์บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาท่ีใช้ 
 6.2  เชิงปริมาณ : สามารถท าประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ  ดังนี ้

                  1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา     

                  2. รถตู้15 ที่น่ังหมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 

                  3. รถตู้12ที่น่ังหมายเลขทะเบียน นข-597พังงา 

                  4. รถฟอจูนเนอร์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา 

                  5. รถบรรทุก6ล้อ หมายเลขทะเบียน 2น-2775กทม. 

                  6. รถบรรทุก6 ล้อ หมายเลขทะเบียน40-0083พังงา 

                  7. รถจักรยานยนตห์มายเลขทะเบียนก-7051พังงา 

                  8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียนกค-3944 พังงา 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย........................60,000.-........................บาท 

  รวมงบประมาณ ..............60,000.-.................... บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
1.ค่าจ้างท าประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียนกข-136  พังงา          1 คัน    
2.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1484พังงา 1 คัน    
3.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-597  พังงา          1 คัน    
4.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-7782  พังงา          1 คัน    



 

 

 
 

5.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2น-2775  กทม.       1 คัน    
6.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0083  พังงา        1 คัน    
7.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนต์หมายเลขทะเบียน  ก-7051 พังงา         1 คัน    
8.ค่าจ้างท าประกันภยัรถยนตห์มายเลขทะเบียนกค-3944 พังงา          1 คัน    

รวมงบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
 10.2สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ครู-
อาจารย-์พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ที่ใช้บริการ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2 จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

    
ลงช่ือ ....................................  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 (นายสรายุทธ   สุทธิเนียทม) 
 

โครงการจัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6...เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการจัดการ 
                 กลยุทธ 3 จัดสรรทรัพยากร/งบประมาณอย่างเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3    ตัวบ่งช้ี   3.9 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 ในการที่วิทยาลัยต้องมีการตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นัน้ โดยการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย 

ฯ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯในการใช้ยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรงฟารม์และเครื่องมืออื่นๆ ที่

จ าเป็นต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อจัดเตรียมน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นไว้บริการแก่คร-ูอาจารย์ผูเ้ดินทางไปสอนตามอ าเภอต่างๆ 
 5.2 เพื่อใช้กับรถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จ านวน 8 คัน 
 5.3 เพื่อให้เกิดประโยชนต์่อทางราชการ 



 

 

 
 

6. เป้าหมาย 
6.1เชิงคุณภาพ : ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จ านวน 8 คัน ที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นไว้บริการ 

6.2 เชิงปริมาณ :สามารถให้บริการยานพาหนะแก่คร-ูอาจารย์ ผู้เดนิทางไปสอนตามอ าเภอตา่งๆ จ านวนที่ใช้ รถยนต์

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จ านวน 8 คัน มีน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามนัหล่อลื่นใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานตลอด ปีงบประมาณ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

    - ค่าวัสดุ ................200,225.-....................... บาท 

  รวมงบประมาณ .............200,225.-....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.น้ ามันดีเซล 2,800 ลิตร 30 84,000  

2.น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 2,600 ลิตร 36 93,600  

3.น้ ามันเครื่องดีเซลไดนามิกฯ 30 แกลลอน 700 21,000  

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

รวมงบประมาณ 200,225 บาท   
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จ านวน 8 คัน ที่ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นไว้บริการ 
 10.2สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ครู-
อาจารย์ ที่ใช้เดินทางไปสอนนักเรยีน นักศึกษา อศ.กช. ของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้บริการ 



 

 

 
 

 11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2 จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

       
   ลงช่ือ....................................  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

               (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 
 

โครงการบ ารุงรักษารถยนต์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่   3   ยกระดับคณุภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
            3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่3 ตัวบ่งช้ี3.9 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนนิงานของฝ่ายและคณะวิชาต่างๆ จ านวน 8 คัน มี

ความจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุงเพื่อให้รถยนต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยตอ่ผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อบ ารุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย               
 5.2  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถดูแลรถยนตข์องวิทยาลัยฯทั้งหมดใหส้ามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยแก่ครูอาจารย-์บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาท่ีใช้ 

 6.2  เชิงปริมาณ : สามารถดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์ต่าง ๆ  ดังนี ้

                  1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา     

                  2. รถตู้15 ที่น่ังหมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 

                  3. รถตู้12 ที่น่ังหมายเลขทะเบียน นข-597พังงา 

                  4. รถฟอจูนเนอร์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา 

                  5. รถบรรทุก6ล้อ หมายเลขทะเบียน 2น-2775กทม. 

                  6. รถบรรทุก6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0083พังงา 



 

 

 
 

                 7. รถจักรยานยนตห์มายเลขทะเบียน ก-7051พังงา 

                 8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย........................100,000.-........................บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกข-136 พังงา          1 คัน    
2.ค่าจ้างซ่อมรถยนตห์มายเลขทะเบียน นข-1484พังงา 1 คัน    
3.ค่าจ้างซ่อมรถยนตห์มายเลขทะเบียน นข-597 พังงา          1 คัน    
4.ค่าจ้างซ่อมรถยนตห์มายเลขทะเบียน กค-7782พังงา          1 คัน    
5. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2น-2775กทม.       1 คัน    
6.ค่าจ้างซ่อมรถยนตห์มายเลขทะเบียน 40-0083พังงา        1 คัน    
7.ค่าจ้างซอ่มรถจักรยานยนตห์มายเลขทะเบียนก-7051 พังงา         1 คัน    
8. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกค-3944 พังงา          1 คัน    

รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแกผู่้ใช้ 
 10.2 สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมคีวามปลอดภัยแก่ครู-
อาจารย-์พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ที่ใช้บริการ 
 



 

 

 
 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2 จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

    
ลงช่ือ ....................................  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

 (นายสรายุทธ   สุทธิเนียม) 
 

โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)  
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.....3.............................................................................................................. 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3......................................................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบ่งช้ี.......................3.9........................................ 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยครภุัณฑห์ลายชนิดของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมานานหลายปีท าให้มีสภาพช ารุด เสื่อมโทรม จ าเป็นต้องมีการ

ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ เพื่อความสะดวกในการปฏบิัติงานของวิทยาลัยฯ ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัยฯที่ช ารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 5.2 เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของแผนก,ฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆภายในวิทยาลัยทั้งหมด 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินตา่งๆ ของวิทยาลัยฯที่ช ารดุให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 เชิงปริมาณ : สามารถซ่อมแซมครภุัณฑต์่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพด์ีด เครื่องโร
เนียว เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลม เครื่องตัดหญ้า โตะ๊ เก้าอี้ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายรูปและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน ไดต้ลอด 1 ปี งบประมาณ 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 



 

 

 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์          10 ครั้ง    
2.ค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร ์ 10 ครั้ง    
3.ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรบัอากาศ          10 ครั้ง    
4.ค่าจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร          10 ครั้ง    
5. ค่าจ้างซ่อมเครื่องเสียง       10 ครั้ง    
6.ค่าจ้างซ่อมเครื่องโปรเจกเตอร์        10 ครั้ง    
7.ค่าจ้างซอ่มเครื่องตดัหญ้า         10 ครั้ง    
8. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโรเนียว  10 ครั้ง    
9. ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10 ครั้ง    

รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1สามารถซ่อมแซมครภุัณฑ์ทรพัย์สินของวิทยาลัยฯ ท่ีช ารดุให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 10.2ครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลยัฯใช้งานได้ปกต ิ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2 จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

    



 

 

 
 

                             ลงช่ือ ....................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
 (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

 
โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี (ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่......3...................................................................................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6................................................................................ 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งช้ี..................3.8....................................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยอาคารประกอบและบ้านพักครูของวิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายปี ท าให้อาคารต่างๆ เสื่อมสภาพ

ตามอายุการใช้งานและเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อซ่อมแซมอาคารตา่ง ๆภายในวิทยาลัยฯ 
5.2 เพื่อซ่อมแซมบ้านพักคร ู

5.3 เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้อ านวยการ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถซ่อมแซมอาคารตา่งๆของวิทยาลัยที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อซ่อมแซมและเปลีย่นหลังคากระเบื้องที่ช ารุดของอาคารประกอบและบ้านพัก ท้ังหมดตลอด  1 
ปี งบประมาณ 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 



 

 

 
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

   รวมงบประมาณ ....................120,500.-.............................  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1. ตะปู   3  นิ้ว 2  ลัง 900 1,800  

2. ตะปู  2 ½ นิ้ว 2  ลัง 900 1,800  

3.ท่อ PVC ½”  200 เส้น 50 10,000  

4.ข้อต่อ PVC ½”  60 อัน 20 1,200  

5.ข้องอ 90 ½”  60 อัน 20 1,200  

6.คลิ๊บ PVC ½”  60 อัน 20 1,200  

7.กาวทาท่อ 100 กรัม 10 กระป๋อง 100 1,000  

8.ข้องอเกลียวใน PVC ½”  30 อัน 10 300  

9.ข้อต่อเกลียวใน PVC ½”  30 อัน 10 300  

10.ข้อต่อเกลียวใน 1 ¼” 30 อัน 30 900  

11.สามทาง ½”  30 อัน 30 900  

12.สะดืออ่าง 30 อัน 100 3,000  

13.หลอดไฟ 20 w 2 กล่อง 1,000 2,000  

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

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

16.สตาร์เตอร ์ 4 กล่อง 500 2,000  

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

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

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

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

21.สวิทซ์ไฟพานาโซนิค 2 กล่อง 500 1,000  

22.เบรคเกอร ์ 5 ตัว 200 1,000  

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

24.เหล็กรางลูกถ้วย 4 ช่อง 10 ชุด 300 3,000  

25.ลวดอลูมเินียม 100 เมตร 10 1,000  



 

 

 
 

26.ตู้สะพายไฟ 6 * 12 10 ตู ้ 200 2,000  

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

28.บล็อคลอย 20 อัน 20 400  

29.หน้ากาก 20 อัน 30 600  

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

31.หลอดตะเกียบ 25 w 10 หลอด 100 1,000  

32.แป้นยึดขาหลอดตะเกยีบ 30 อัน 20 600  

33.โคมไฟกลม 3 ชุด 200 600  

34.หลอดสปอทไลท ์ 10 หลอด 100 1,000  

35.หลอดแสงจันทร์ชนิดใส 3 หลอด 300 900  

36.น๊อตยึดเสาไฟฟ้าเสา 8 m 40 ตัว 20 800  

   65,500  

ค่าใช้สอย     
-ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารต่างๆ   50,000  

-ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง   5,000  
รวมงบประมาณ 120,500 บาท   

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1สามารถซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ที่ช ารุดให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
 10.2อาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ท่ีช ารุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการโดย
ใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
 

   ลงช่ือ ....................................  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

 
โครงการจัดซ้ือวัสดุบ ารุงรักษาอาคารสถานที ่

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานอาคารสถานท่ี (ฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 



 

 

 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.......2............................................................................................ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....3........................................................................ 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งช้ี..................3.8,3.9......................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานอาคารสถานท่ีมีหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา อาคารทั้งหมดในวิทยาลัยฯ ซึ่งอาคารต่าง ๆจะต้องมีการบ ารุงรักษาท า
ความสะอาด เพื่อให้มีสภาพท่ีดีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อมีวัสดุเพียงพอในการท าความสะอาดอาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ ไดร้ับการดูแลรักษาและมีความสะอาด 
 6.2 เชิงปริมาณ :อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.61 พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการ

โครงการ 
            

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.................................... 

  - ค่าวัสดุ............................30,000.-................................. บาท 

  รวมงบประมาณ ..............30,000.-.............................  บาท 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. กระเบื้องลอนคู่ 1.20 ม. 300  แผ่น 45 13,500  

2. กระเบื้องลอนคู่ 1.50 ม. 150  แผ่น 65 9,750  

3.ครอบปรับมมุ  60 อัน 70 4,200  

4.ตะปู 3 น้ิว  1 ลัง 660 660  

5.ตะปู 2 ½ นิ้ว 1 ลัง 690 690  



 

 

 
 

6.ไม้ 1.5*3 น้ิว *4 เมตร  12 ท่อน 100 1,200  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท   
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ 
 10.2 มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2 จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

     
                                              ลงช่ือ ....................................  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

                (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
 

โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี (ฝ่ายบริหารทรพัยากร) 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.....3....เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ..................................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.......เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งช้ี..................3.8....................................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจ้างเก็บขยะ ภายในวิทยาลัยฯเป็นรายเดือน กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม 

เพื่อแก้ปัญญาที่ทิ้งขยะ  และเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ 

5.2 เพื่อแก้ปัญหาที่ท้ิงขยะภายในวิทยาลัย 

 6.เป้าหมาย 

  6.1 เชิงคุณภาพ:ภายในวิทยาลยัฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลือ่น 

 6.2 เชิงปริมาณ : สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ  2  วัน ต่อ 1 ครั้ง 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 



 

 

 
 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย.....................15,000.-............................. บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 12 เดือน 1,250 15,000  

รวมงบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 จัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ  2  วัน ต่อ 1 ครั้ง 
 10.2 ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลื่อน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  จากผลงานท่ีได้จัดท าแล้วเสร็จ 
 11.2  จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

     
    ลงช่ือ ....................................  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

  (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
 
 
 
 



 

 

 
 

โครงการท าความสะอาดเคร่ืองนอนครูเวร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี (ฝ่ายบริหารทรพัยากร)  
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่...3.............................................................................................. 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3.................................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งช้ี.....3.8....................................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 เวรรักษาการณ์ประจ าคืนจะมาปฏิบัติหน้าท่ีที่ห้องพักครู ซึ่งห้องดังกล่าวมีอุปกรณ์เครื่องนอนท่ีจะต้องให้สะอาดอยู่

ตลอดเวลา 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อท าความสะอาดเครื่องนอนห้องพักครูเวร 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :เครื่องนอนห้องพักครูเวรมคีวามสะอาด 
 6.2 เชิงปริมาณ :ท าความสะอาดผา้ห่ม ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน จ านวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย ..........................2,640.-............................ บาท 

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

 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
1.ค่าจ้างซักผ้าหม่ ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน
จ านวน  2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 

12 เดือน 220 2,640  

รวมงบประมาณ 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1ท าความสะอาดผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน จ านวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 
 10.2เครื่องนอนห้องครูเวรสะอาด ตลอด 1 ปี งบประมาณ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากผลงานท่ีได้จดัท าแล้วเสร็จ 
 11.2 จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ    

                                                      ลงช่ือ ....................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
   (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

 
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี (ฝ่ายบริหารทรพัยากร) 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.....3....เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ..................................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.......เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งช้ี..................3.8....................................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
ด้วยถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมานานหลายปี จ าเปน็ต้องมีการเตมิน้ ายาดับเพลิง เพื่อให้สามารถใช้

งานได้ เพื่อความสะดวกในการปฏบิัติงานของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ 

5.2 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

 6.เป้าหมาย 

  6.1 เชิงคุณภาพ:ภายในวิทยาลยัฯ มีความปลอดภยั 



 

 

 
 

 6.2 เชิงปริมาณ :ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย.....................20,000.-............................. บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- น้ ายาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์ 26 ถัง    

รวมงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 10.2ภายในวิทยาลัยฯ มคีวามปลอดภัย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  จากผลงานท่ีได้จัดท าแล้วเสร็จ 
 11.2  จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

    
               ลงช่ือ ....................................  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
 
 



 

 

 
 

โครงการงานประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่   3. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   6  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3   ตัวบ่งช้ี   3.9  
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถานศึกษาท่ีต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารและกิจกรรม เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้แก่วิทยาลยัทั้งภายในและภายนอก 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อบริการข่าวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนัดีแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 5.3 เพื่อจัดซื้อวัสดุในการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในภายนอกวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงปริมาณ : จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าใช้สอย ......................45,000........................ บาท 
                      รวมงบประมาณ     ......................45,000.....................  บาท 
 
 
 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่
ต้องการ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
- ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ 30 1,500 45,000  

รวมงบประมาณ 45,000                       บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์
        - จัดท าภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย 
        - จัดท าจดหมายข่าววิทยาลยั 
        - จัดท าวารสารประชาสมัพนัธ์สถานศึกษา   
 10.2สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกและสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
            11.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

      ลงช่ือ ....................................  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
                (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

 
โครงการจัดการฝึกงานภายนอกประจ าปีการศึกษา 2561 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติรา  ส าเภาพล/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่  1,2,3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1,2,3,4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1,2  ตัวบ่งช้ี  1.2,2.5 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตร ปวช.2556 และ

หลักสูตร ปวส.2557 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่ง

นักศึกษาไปฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการทั้ง 2 ภาคเรียนตามความเหมาะสมกับสาขางานท่ีวิทยาลัยเปิดสอน 



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

     5.1  เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกประจ าปีการศึกษา 2561 

     5.2  เพื่อประสานงานกับสถานประกอบการ 

     5.3  เพื่อนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

     5.4  เพื่อวัดกิจกรรมสมัมนานักศึกษาฝึกงาน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

  6.1.1  นักศึกษาไดไ้ปฝึกงานภายนอกได้อย่างมีคณุภาพ 

                  6.1.2  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกงานครบทุกคน 

       6.1.3  สามารถสร้างความเข้าใจและชี้แจงกฎระเบียบกติกาและข้อมูลต่างๆในการฝึกงานให้แก่นักศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2  จ านวน  46  คน 

                   6.2.2 นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1  จ านวน  91  คน 

        6.2.3 สถานประกอบการประมาณ  12  แห่ง 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

   7.1 วิธีการด าเนินงาน  

                  7.1.1 ส ารวจนักศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของนักศึกษาท่ีจะออกฝึกงาน 

       7.1.2 เขียนโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

  7.1.3 ประสานงานกับสถานประกอบการ 

                  7.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

       7.1.5 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 

       7.1.6 สัมมนาการฝึกงาน 

       7.1.7 รายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

 7.3 สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ,สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย 20,000 บาท 

  รวมงบประมาณ   20,000   บาท 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าอาหารกลางวันคณะครูและนกัศึกษา กิจกรรมสัมมนานกัศึกษา

ฝึกงาน 

70 50 3,500 

2. ค่าอาหารว่างคณะครูและนักศึกษากจิกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 70*2 15 2,100 

3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60 85 5,100 

รวมงบประมาณ 10,700  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

 - สามารถจดัการฝึกงานให้กับนักศึกษาได้จ านวน  35  คน 

 - จัดกิจกรรมการฝึกงาน เช่นการปฐมนิเทศ  การสมัมนาและการนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้ครบทุกสถานประกอบการ 

 ผลลัพธ ์(Out comes) 

 - สามารถนิเทศนักศึกษาฝึกงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ปญัหาต่างๆในการฝกึงานของนักศึกษาได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ 

 

                              ลงช่ือ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                  ( นางสาวสุมติรา ส าเภาพล) 

โครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่  ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่4  ตัวบ่งช้ี 6.2  6.4 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันพืชพื้นเมืองตามธรรมชาติได้ถูกท าลายลงใกล้สูญพันธ์ุ  โดยกิจกรรมของมนุษย์  จังหวัดพังงาตั้งอยู่ในภาคใต้ 



 

 

 
 

ฝั่งอันดามัน   เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพันธุ์พืช  โดยเฉพาะความหลากหลายด้านพืชพันธุ์ไม้พื้นเมือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาในฐานะเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา  จึงควรสนองพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตามแผน

แม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ระยะที่  5 ปีท่ี หก  ( 1  ตุลาคม  2559– 30 

กันยายน  2564) 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อด าเนินกิจกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากร 

 5.2  เพื่อด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 5.3  เพื่อด าเนินกิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พื้นเมือง 

 5.4  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา  และเกษตรกร 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

                    6.1.1  สามารถส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น 

                    6.1.2  ปลูกรักษาทรัพยากร 

                    6.1.3  นักศึกษาสามารถศึกษาองค์ความรู้ทรัพยากรในท้องถิ่น 

 6.2 เชิงปริมาณ 

        6.2.1  มีกิจกรรมส ารวจเก็บรวมรวมทรัพยากรพรรณไม้พื้นเมอืง  กลุ่มไม้ผลพื้นเมือง  กลุ่มปาลม์พื้นเมือง  กลุ่ม

กล้วยไม้ป่า  และกลุ่มอื่นๆ 

                  6.2.2  มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1  แปลง 

                  6.2.3  มีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พื้นเมือง  เป็นแหล่งเรยีนรู้แก่นักศึกษาและ

เกษตรกรปลีะ  100  คน  

7. สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

 



 

 

 
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

             ค่าใช้สอย          24,000              บาท 

  รวมงบประมาณ            24,000             บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างก าจัดวัชพืช (ครั้งที่ 1) 15ไร่ 800 12,000 พฤศจิกายน60 

2.  ค่าจ้างก าจัดวัชพืช (ครั้งที่ 2) 15ไร่ 800 12,000 กุมภาพันธ์ 61 

รวมงบประมาณ 24,000 บาท เบิกเงินจาก

งบประมาณ 

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

 10.1.1  มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 10.1.2มีกิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พื้นเมือง 1  แหล่ง 

10.1.3  สนับสนุนการเรยีนการสอน  นักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส.  และเกษตรกรปลีะ  100  คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes) 

10.2.1  แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ สนองพระราชด าริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  สนับสนุนการจดัการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              ( ว่าท่ี ร้อยตรี อุทัย  บุตตโลบล)                

 
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  งานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง / ฝา่ยวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 



 

 

 
 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งช้ี  6.4 

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นท่ีท าการเกษตรเท่าเดมิ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในฐานะเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงเห็นควร

สนองพระราชด าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว โดยด าเนินโครงการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง เพือ่เป็นแปลงสาธติแก่นักเรียน

นักศึกษาและเกษตรกรในการท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการที่ก าลังเป็นท่ีนิยมในการใช้ขยายพันธ์ุในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะสามารถ

ขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากในเวลาเดียวกัน พันธุ์พืชที่ได้ตรงตามสายพันธ์ุและมีคณุภาพ การให้ผลผลติของต้นพืชที่ได้จะ

พร้อมกันสม่ าเสมอท าให้ผู้ผลิตสามารถก าหนดการปลูกและการจดัการผลผลิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 จากสภาพดังกล่าวข้างต้น งานโครงการศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดท าโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพือ่ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ของนักศึกษาและผู้ทีส่นใจในการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เป็นจุดสาธิตการเรยีนรู้ การเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง   

 5.2. เพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 มีจุดสาธิตการเรยีนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน  1  จุด 

  6.1.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ก่ผู้เรียนและเกษตรกรเฉลีย่ต่อปี  จ านวน 300  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 

พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์             

3 ด าเนินโครงการ             

4 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             

 

 



 

 

 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ........................................... 

  - ค่าวัสดุ.......................20,000................................ บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ป้ายโครงการ 1 ป้าย 500 500  

- บอร์ดนิทรรศการด้านความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ชุด 2,125 4,250  

- ชุดพันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง (ชุดเล็ก) 200 ชุด 35 7,000  

-ชุดพันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง  (ชุดใหญ่) 50 ชุด 155 7,750  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)      
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  มีแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช จ านวน  1  แห่ง 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

  

                          ลงช่ือ................................. ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                (ว่าที่ ร.ต.อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกจิที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งช้ี  6.4 
 



 

 

 
 

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝังใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ 

และเกิดความปติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุ

รักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเองจะท าใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้น้อมน าพระราชด าริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ไดด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปน สื่อ

สรางจิตส านึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชนความสวยงาม อันจะกอให

เกิดความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณ ตอไป เกิดความรัก หวงแหนและรูจักการน าไปใชประโยชนอยางยั่งยืน (โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ http://www.rspg.or.th จึงได้จัดท าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1   เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 5.2. จัดท าป้ายข้อมูลพรรณไม ้

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดท าป้ายข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัย จ านวน 1 สถานศึกษา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การศึกษาเพื่อให้เกิดธรรมชาติการเรียนรูค้วามหลายหลากและธรรมชาติแหงชีวิต  

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.

61 
พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 ประชุมชี้แจง             

3 มอบหมายการด าเนินงาน             

4 ด าเนินโครงการ             

5 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ     .....................15,000............................ บาท 



 

 

 
 

  - ค่าตอบแทน......................5,000............................ บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าวัสด ุ     

-จัดท าป้ายข้อมูลพรรณไม ้ 1 สถานศึกษา 15,000 15,000  

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างส ารวจข้อมูลพรรณไม ้ 1 สถานศึกษา 5,000 5,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

 10.2  มีป้ายข้อมูลพรรณไม ้

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1รายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรม/โครงการ 

 

     ลงช่ือ ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นายณรงค์  จรูญศรีสวสัดิ์) 
 

โครงการ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาน้ าจืด 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียม/แผนกวชิาประมง 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ    

 โครงการตามภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การเพาะพันธุ์ปลามีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อม โดยการดูแลพ่อแม่พันธ์ุปลาชนิดต่างๆในแผนกวิชาประมงให้มี

ความพร้อม สามารถใช้เพาะขยายพันธุ์ในโอกาสต่อไป  

 



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ าจืด 

2. เตรียมปลาเพื่อเพาะขยายพันธ์ุ 

3. ฝึกทักษะและประสบการณ์แกน่ักศึกษา 

6. เป้าหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ :พ่อแม่พันธ์ุปลา จ านวน 500 กก.  

6.2 เชิงคุณภาพ : มีพันธ์ุปลาที่พร้อมส าหรับการเพาะพันธ์ุ 

7. สถานที่ด าเนินการ ฟาร์มปลาน้ าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ .....................................20,000............................ บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - อาหารปลาดุกเบอร์ 1 13 กระสอบ 500 6,500  

-อาหารปลาดุกเบอร์ 3 30 กระสอบ 450 13,500  

รวมงบประมาณ 20,000             บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 พ่อแม่พันธ์ุปลาที่พร้อมส าหรับการเพาะพันธ์ุ จ านวน 300 กก. 

 10.2 พ่อแม่พันธ์ุปลาที่พร้อมส าหรับการเพาะพันธ์ุ 

 10.3 นักศึกษาได้ฝึกประสบการณก์ารเพาะขยายพันธ์ุปลา 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจ าเดือนและสรุปผลโครงการ 



 

 

 
 

      ลงช่ือ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                              (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

โครงการพัฒนาห้องวิชาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจยัเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องวิชาการให้มีความพร้อมในการให้บริการ
และอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องวิชาการ ปัจจุบันมีสภาพทีไ่ม่เอื้อต่อการปฏิบตัิหน้าที่
และการอ านวยความสะดวกแกผู่้ให้บริการ เนื่องจากมสีภาพการใช้งานท่ีนานพอสมควรที่จะไดร้ับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการปฏิบตัิงาน 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ห้องวิชาการได้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการกับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อต่าง ๆ  

2. เพื่อให้ห้องวิชาการมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน คณะครูมีสถานท่ี ที่สะดวกสบายในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  ปรับปรุงห้องวิชาการ จ านวน 1 ห้อง 
6.2 เชิงคุณภาพมีห้องวิชาการที่อ านวยความสะดวกในการให้บริการการทางการศึกษาแก่ครู นักเรยีน ผู้ปกครอง 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้บริการห้องวิชาการ 
     7.1.3 ด าเนินการพัฒนา 
     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม   2560 –กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  .............................9,740......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................9,740......................  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผลผลิต (Out  puts)  มีอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)    มีห้องวิชาการที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
 

 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ตู้เอกสาร 1 ตู ้ 4,900 4,900  
2. แฟ้มเอกสาร 10 แฟ้ม 100 1000  
3. แผ่นรองตัด 1 แผ่น  250 250  
4. ผ้าปูโต๊ะ 10 หลา 70 700  
5. กระดานชานอ้อย 2 แผ่น 700 1400  
6. ไม้ม็อบถูพื้น พร้อมถัง 1 ชุด 590 590  
7. น้ ายาถูพื้น  2 ขวด 85 170  
8. ไส้แฟ้ม 4 ห่อ 30 120  
9. ลิ้นแฟ้มพลาสติก 1 กล่อง  60 60  
10. สาย USB 1 อัน 250 250  
11. เหล็กกั้นหนังสือ 2 คู ่ 150 300  

รวมเงินทั้งสิ้น 9,740  



 

 

 
 

                                                 ลงช่ือ .................................................ผูเ้สนอโครงการ. 
                                     (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

      
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ 2-4  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2-7 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1-7  ตัวบ่งช้ี 1.1-7.2 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดเป็นกระบวนการที่จ าเป็นและส าคัญต่อการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียน เกิดความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม การพัฒนาตัวบ่งช้ีที่ไม่ผ่านการประเมินจึง

เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาให้มีกลไกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเช่ือมั่นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีที่ไม่ผ่านการประเมินใหม้ีผลการประเมินท่ีดีขึ้น 

6. เป้าหมาย 

   6.1เชิงปริมาณ : 

 6.1.1 มีปัจจัยในการสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

 6 .1 .2  จั ดป ระ ชุมส าห รับผู้ บ ริห าร ค รูบุ ค ล ากรทางการศึ กษา  และบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น  จ าน วน  

50 คน  

6.2เชิงคุณภาพ :  

      6.2.1สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

      6.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเช่ือมั่นต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 

      6.2.3บุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

7. สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 



 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน   บกศ. อื่นๆ............................... 

  - ค่าวัสดุ  ....................... 16,325.-............................ บาท 

  รวมงบประมาณ  ........................16,325.-........................... บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่

ต้องการ 

ราคา/

หน่วย  

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 4 มื้อ 50 ชุด 25 5,000 ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ   - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 50 ชุด 50 5,000 

  - ป้ายไวนลิ 1 ป้าย 500 500 

  - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 30 ชุด 120 3,600  

  - กระดาษปก 5 ห่อ 195 975  

  - ช้ันวางเอกสาร 1 ช้ัน  1,250 1,250  

รวมงบประมาณ   16,325.-  

    * ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคณุภาพอย่างต่อเนื่อง   

 10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคณุภาพการศึกษา 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สรุปผลการด าเนินงาน    

                  ลงช่ือ...........................................  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                              (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

 

 

 



 

 

 
 

โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
          โครงการตามภาระงานประจ า 
          โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....3. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ..................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...6. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ...............  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........3.................. ตัวบ่งช้ี........3.5...................................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 จัดท าข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหาร  9 ประการ ว่าด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประมวลผล จดัเก็บ  รักษา จัดท า และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษาประกอบการ  ตลาดแรงงาน 
บุคลากร งบประมาณ ครภุัณฑ์  อาคารสถานท่ี  แผนการเรียนเพื่อทีจ่ะเป็นข้อมลูสารสนเทศประโยชนต์่อการบริหารและจัด
การศึกษา และการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการบรหิารและจดัการศึกษาการประกอบอาชีพ 
 5.2 จัดท าเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  
  6.1.1 สามารถเผยแพร่ข้อมลูที่มีคณุภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ 
  6.1.2 สามารถน าข้อมลูสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 6.2 เชิงปริมาณ :  สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบรหิารจัดการได้ครบถ้วน  
7. สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ..................................... 
         รวมงบประมาณ ................57,050.................. บาท 
 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
- ช้ันวางเอกสาร 1ช้ัน 650 650  
- แผ่น CD 1 กล่อง 300 300  
- ค่าถ่ายเอกสาร+ เข้าเลม่ 10 เลม่ 100 1,000  
ค่าใช้สอย     
- ค่าบริการต่ออายโุดเมนเนม 
ระยะเวลา 5 ป ี

1 ครั้ง 5,100 5,100  

- ค่าบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 10 ครั้ง 5,000 50,000  
รวมงบประมาณ 57,050 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เชิงปริมาณ :  สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการไดค้รบถ้วน  

 10.2 สามารถเผยแพร่ข้อมลูที่มีคณุภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ 
 10.3 สามารถน าข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพื่อการบรหิารจัดการได้อย่างมีคณุภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

   ลงช่ือ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

โครงการด าเนินงานวางแผนและงบประมาณ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ. มิติท่ี 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  ด้วยงานวางแผนการศึกษาและ
งบประมาณ  มีหน้าที่ในการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  จัดท ารายงานและติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ
ต่างๆ  เพ่ือท าการรายงานไปยังสถาบัน ฯ  และจังหวัด  และงานอ่ืนๆที่ไดร้ับมอบหมาย  เพื่อให้การด าเนินงานในหน้าท่ีต่างๆ   
ที่ได้รับมอบหมายด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีวัสดุ  ครุภัณฑ์เพียงพอในการที่จะใช้ในการด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ  2561 
 



 

 

 
 

5.วัตถุประสงค ์   
 5.1  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณตลอดปีงบประมาณ  2561 
 5.2 เพื่อท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561 
 5.3  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 
 5.4  จัดท ารายงานต่างๆ  ส่งกรม  กอง  จังหวัด  ประมาณ จ านวน  60 ชุด 
 5.5  ท าเอกสารแผ่นพับ  เอกสารแนะน าวิทยาลัย  เกยีรติบตัรในวาระต่างๆ 
 5.6  จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ 
6. . เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1  ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  จ านวน  25  เล่ม  (หนาประมาณ  200  แผ่น/เล่ม) 
      6.1.2  ท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560  จ านวน  40  เล่ม (หนาประมาณ  40  แผ่น/เล่ม) 
      6.1.3  จัดท ารายงานต่างๆ  สง่  สอศ.  ประมาณ จ านวน  60 ชุด/ปีงบประมาณ 
      6.1.4  จัดเตรียมข้อมลูเบื้องตน้ในการประชุมพิจารณางบประมาณ 
 6.2 เชิงคุณภาพสามารถด าเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้  สามารถจัดเก็บ
ท าแผนปฏิบัติการประจ าปไีด้ตามก าหนด  และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และการรายงานผลต่างๆได้ตาม
ก าหนด 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ  ....................8,750............................... บาท 
  รวมงบประมาณ   ......................8,750............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
บาท 

จ านวนเงิน 
บาท 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
-ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสารงานแผน  50 เลม่ 175 8,750  

รวมเงินทั้งสิ้น 8,750  



 

 

 
 

*ถ่ัวเฉลี่ยจริงทุกรายการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
10.1 ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2561  จ านวน  25  เล่ม  (หนาประมาณ  300  แผ่น/เลม่) 

       10.2 ท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2560 จ านวน  40  เล่ม  (หนาประมาณ  100  แผ่น/เล่ม) 
      10.3  จัดท ารายงานต่างๆ  ส่ง สอศ.  จ านวน  60 ชุด 
       10.4  จัดเตรียมข้อมลูเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ   

10.5สามารถด าเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้  สามารถจัดเก็บท า
แผนปฏิบัติการประจ าปไีดต้ามก าหนด  และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และการรายงานผลต่างๆได้ตามก าหนด 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
      ลงช่ือ ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    ( นายไพบูลย์  อ าพันมาก ) 
 

โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์  บุญชัด 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่...3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ.... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3..... ตัวบ่งช้ี......3.2............................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยฯ ที่ใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานหลายปีท าให้ช ารดุ ประกอบกับตอ้งมีการ
บ ารุงรักษาตามปกติ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมงานฟาร์มและอื่นๆในวิทยาลัย  
5. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อซ่อมแซม-บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัย ใหม้ีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภยั 
 2. เพื่อฝึกทักษะนักเรียน-นักศึกษาท่ีเรียนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ : ซ่อมแซม-บ ารงุรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยให้ใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดปี 
 6.2 เชิงปริมาณ :   1.บ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ไดจ้ านวน  3  คัน 
   2.บ ารุงรักษารถแบคโฮได้จ านวน  2  คัน  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 



 

 

 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
ค่าใช้สอย     
ค่าจ้างซ่อมล้อยาง รถแทรกเตอร ์ 2  เส้น 4,600 9,200  
ค่าบ ารุงรักษารถแบคโฮ   2 คัน 4,000 8,000  
ค่าถ่ายน้ ามันเครื่องรถแทรกเตอร ์ 2 คัน 1,400 2,800  

รวมงบประมาณ  20,000.-                    บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถแทรกเตอรล์้อยาง จ านวน   3  คัน 
 10.2. บ ารุงรักษารถแบคโฮ  จ านวน   2  คัน   
 10.3เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
 สรุปโครงการ/สผ.1 
 

   ลงช่ือ .........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                  (นายนิรันดร์  บุญชัด) 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

โครงการส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ    
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร  สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจดัการ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
4.สภาพปัจจุบนั/หลักเกณฑ์และเหตุผล 
  (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เนื่องด้วยโครงการตา่งๆ ที่ทางบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้จัดท าขึ้นน้ัน
ได้ค านวณ วัสดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นเป็นรายปีงบประมาณนั้น ในบางส่วนอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจ าเป็น
จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณน้ันๆ แต่มิได้อยู่ในโครงการที่น าเสนอทางแผนวานแผนจึงไดจ้ัดเตรียมงบประมาณได้เพื่อให้
ความสะดวกแก่บุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
5.วัตถุประสงค ์  
 เพื่อกันเงินไว้ใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ท่ีอาจมีความจ าเป็นและเร่งด่วนตามแตส่ถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีไม่มี
ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ใหส้ามารถด าเนินโครงการนั้นๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณเพื่ออ านวยความสะดวกและบริการคณะครู  อาจารย์และบุคลากรทีม่ีความจ าเป็นและเร่งด่วนการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดทั้งทีงบประมาณ  
 6.2 เชิงคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการที่ไมไ่ด้อยู่ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ให้สามารถด าเนิน
โครงการนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจ าเป็น 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

 งบประมาณโดยประมาณการ..........100,000........  บาท 
 



 

 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1 เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการคณะครู  อาจารย์และบุคลากรที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดทั้งทีงบประมาณ 
 10.2 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการทีไ่ม่ได้อยู่ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ให้สามารถด าเนินโครงการนั้นได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจ าเป็น 
11.การประเมินผล 
 - สิ้นสุดการปีงบประมาณ 

        
                 ลงช่ือ .........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                       (นายไพบูลย์  อ าพันมาก) 

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวตักรรมในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธ ามรงค์  ตันภิบาล/งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.......3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................................................ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....4 พัฒนาการเรียนการสอน...........................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ตัวบ่งช้ี 5.2 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของคร ู
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 จากอดีตที่เรามุ่งพัฒนาครูด้วยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากร มาเป็นการพัฒนาครูโดยให้ครูได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการปฏิบัติจริงของตนเอง เพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นต่อนักเรียน สามารถกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครู จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา ของครูโดยใช้แนวคิดและหลักการของการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ อันจะท าให้ครูได้
รอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ตามแนวทาง
ของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ของหลักสูตร  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน  
 5.2 ครผูู้สอนทุกคนมีงานวิจัย 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ : ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรยีนรูแ้ละใช้ผลในการปรับการสอน 
            ครูมีงานวิจัยท่ีมีคณุภาพได้รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอก 
 6.2 เชิงปริมาณ :ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถท างานวิจัยท่ีมีคณุภาพได้รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได้  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



 

 

 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
ค่าเอกสารจัดท างานวิจัย 2  15,000 30,000  

รวมงบประมาณ 30,000.-                    บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถท างานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดร้ับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได ้
 10.2ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรยีนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 จากงานวิจัยของครูผู้สอน  
  11.2 ผลการประเมิน 
  11.3 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
  11.4 สรุปผลการด าเนินงานเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
  11.5 รายงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัย 

    
                          ลงช่ือ .........................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

      (นายธ ามรงค์  ตันภิบาล) 
 

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นกัศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจ า 



 

 

 
 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่............................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 เพิ่มปรมิาณผู้เรยีนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............4................... ตัวบ่งช้ี..............4.1............................. 
4.สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนสายวชิาชีพน้ัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏิบัติ
ส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายไดซ้ึ่งเป็นการน าไปสู่การประกอบอาชีพอิสระต่อไป และด้วย
นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 70 ที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรและมฐีานะยากจน เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระที่หนักยิ่งของครอบครัวโดยบางครอบครัวไม่
สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเองได ้ หากบุตรหลานต้องการศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกๆด้านด้วยตนเอง จากสภาวการณ์ดังกล่าวสง่ผลกระทบโดยตรงต่อคณุภาพชีวติในทุกๆ ด้านของนักศึกษา
เมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จดัโครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหวา่งเรียน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาท างานพิเศษเพื่อหารายได้ในเวลาว่างจากการเรียน เพือ่เป็นการแก้ปัญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ป้องกันปัญหาของนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากความขาดแคลน อีกทั้งเพื่อ
รองรับความต้องการท างานหารายได้พิเศษของนักเรียนนักศึกษาทีม่ีอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังส่งเสรมิให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการท างาน มีโอกาสเตรยีมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แกต่นเอง 
ครอบครัวและสังคม 
5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศกึษามีรายได้จากอาชีพท่ีเหมาะสม 

 5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการท างาน 

 5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รูจ้ักคุณค่าของเงิน 

 5.4  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 5.5  เพื่อฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 .มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมด าเนินธุรกิจ จ านวน 2 ธุรกิจ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจจริง 

7.  สถานที่ด าเนินการ  ห้าง NK ช๊อปปิ้ง มอลล ์     

 
 
 
    



 

 

 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  25  ธันวาคม 2560 -1  มกราคม 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 ประชาสมัพันธ์โครงการ             

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

3 จัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถดุิบในการจดัท า
ผลิตภณัฑ์  

            

4 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาครูผู้ควบคุม             

5 น านักเรียน นักศึกษาไปจัดบู๊ธและ
เตรียมจ าหน่าย 

            

6 รายงานผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ.........................2,500..................... บาท   

       รวมงบประมาณ ...................2,500..................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าวัสด ุ     

-ค่าป้ายไวนิล 500.- 500.- 500.-  

-ค่าวัสด ุตกแต่งสถานที่ 2,000.- 2,000.- 2,000.-  

รวมงบประมาณ 2,500  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

                                        * ถวัเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ*     

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2  นักเรียนมีโอกาสในการหารายไดร้ะหว่างเรียน 

 10.3  เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

      

     ลงช่ือ .................................................  ผู้เสนอโครงการ 

               (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 



 

 

 
 

โครงการงานฟาร์มยางพารา  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า(โครงการต่อเนื่อง) 

      โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6....................................................................................... 

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากหลักสตูร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุ้่งเน้นให้นักเรยีน – นักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ และมีทักษะ

ในการท างานตลอดจนเน้นให้ครูจดัการเรียนการสอน แบบให้นักเรยีนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้  ดังนั้นแผนกวิชาสัตวศาสตร์มี

โครงการงานฟารม์ไวร้องรับ  เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ที่แท้จริง  เพื่อน าไปประกอบอาชีพได้  

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้ักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิตยางพารา 

2. เป็นฟาร์มสาธติให้เกษตรกรที่สนใจ 

3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มยางพาราพันธุ์ดี  จ านวน 7,560 ต้น  2. ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ จ านวน 100 คน  2.บ ารุงรักษาต้นยางให้ไดม้าตรฐานตาม

อายุ จ านวน 7,560 ต้น  3. มีรายได้จากการจ าหน่าย 400,000 บาท  

7. สถานที่ด าเนินการ  งานฟาร์มยางพารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ 



 

 

 
 

  - ค่าวัสดุ   92,760  บาท 

  - ค่าตอบแทน  78,552   บาท 

  - ค่าใช้สอย  85,760  บาท 

  รวมงบประมาณ              257,072  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

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

- ยาก าจัดวัชพืช 12 แกลอน 750 บาท 9,000  

ค่าใช้สอย     

-ค่าจ้างกรีดยาง  4,364 ต้น 18 บาท 78,552  

ค่าตอบแทน     

-ค่าจ้างก าจัดวัชพืช 5,360 ต้น(ยางเล็ก) 16บาท/ต้น/ปี 85,760 2 ครั้ง/ปี 

รวมงบประมาณ  257,072  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลรักษาต้นยางพาราพันธุ์ดี จ านวน 7,560 ต้น  2. ฝึกทักษะให้นักเรียน – นักศึกษา และ

เกษตรกรสนใจ  100 คน  3. มีรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลิต  400,000 บาท  

 ผลลัพธ ์(Out comes):  1. สามารถดูแลรักษาต้นยางพาราให้เจรญิเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและกรีดได้ตาม

ระยะเวลา  2. วิทยาลัยมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิต 400,000 บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ1  , สผ2 

 

     ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นายนิรันดร์  บุญชัด) 

โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ ามนั 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายนิรันดร์  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจ า 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.....3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...................................................... 



 

 

 
 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6......................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....1,2,6....... ตัวบ่งช้ี..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. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยใหม้ีการเรียนการสอน วิชาชีพปาล์มน้ ามัน ในระดับ ปวช.  ปวส.  โดยเน้นให้นักเรยีนนักศึกษาเป็น

ศูนย์กลาง  ดังนั้นจึงต้องมีโครงการไว้รองรับ  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา  ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง  สามารถน าความรูไ้ป

ประกอบอาชีพได ้  

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรยีน – นักศึกษา และเกษตรกรได้ฝกึทักษะและประสบการณ ์

 2. วิทยาลัยมีรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลิต 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. ผลิตปาลม์น้ ามันไดจ้ านวน  200,000 กิโลกรมั คิดเป็นเงิน 900,000 บาท  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับ นักเรียน – นักศึกษา  

 6.2 เชิงปริมาณ :  1. ดูแลบ ารุงรกัษาสวนปาลม์น้ ามัน จ านวน  2,200  ต้น2. เป็นแหล่งฝึกทักษะและประสบการณ์  

แก่นักเรียนนักศึกษา จ านวน  100 คน 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ....................................... 

  - ค่าวัสดุ            ....................143,600......................... บาท 

  - ค่าใช้สอย ...................103,899........................ บาท 

                        - ค่าตอบแทน       ......................92,500....................... บาท 

                      รวมงบประมาณ   ....................339,949....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ปุ๋ยปาล์มใหญ ่ 104 ถุง 1,053.85 บาท 109,600  



 

 

 
 

- ยาก าจัดวัชพืช 12 แกลอน 750 บาท 9,000  

-หินคลุก 10 รถ 2,500 25,000  

ค่าใช้สอย     

-ค่าจ้าง ตัดปาลม์ 115,444 กก. 00.90บาท 103,899  

ค่าตอบแทน     

-ค่าจ้างก าจัดวัชพืช 2,200 ต้น 25บาท 55,000  

-ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 90 กระสอบ 50บาท 4,500  

-ค่าจ้างตัดแต่งทางปาลม์ 2,200 ต้น 15บาท 33,000  

รวมงบประมาณ 339,949  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลปาลม์น้ ามัน อายุ 7-19 ปี  จ านวน 2,200 ต้น2. นักเรียน – นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ ทักษะ

และประสบการณ์ ด้านการปลูกปาล์มน้ ามัน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  1. มีรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลิต  900,000 บาท  2. นักเรียน-นักศึกษา ได้ประสบการณ์  

การปลูกปาล์มน้ ามันจ านวน  100  คน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  

    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (นายนิรันดร์ บญุชัด) 

โครงการปลูกมะพร้าวน้ าหวาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายอานันท์  วรกิจ/นายนิรันดร์  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ สอศ. 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ .....3............................................................................................................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........4.....................................................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.6.......................... ตัวบ่งช้ี........2.2.,2.3,3.2........................ 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  มะพร้าวน้ าหวาน เป็นพืชเศรษฐกจิอย่างหนึ่ง ท่ีมีการปลูก เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกัน



 

 

 
 

อย่างแพร่หลาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงเห็นความส าคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ท่ีส่งเสริมด้าน

เกษตรเพื่อเป็นครัวโลก และเพิ่มศกัยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของนักเรียน 

นักศึกษาและเกษตรกรอีกด้วย 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในการเพิ่มศักยภาพ       ภาคการเกษตร 

 5.2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้ าหวานของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรทั่วไป 

 5.3  เพื่อเป็นการปลูกฝังการท าการเกษตรตามพระราชด าริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ปลูกมะพร้าวน้ าหวาน จ านวน 1,500  ต้น 

  6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ จ านวน  500 คน/ปี 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู ้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะพร้าว 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ……10 มีนาคม 2561- พ.ศ. 2564…………… 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             

2 ซื้อวัสด-ุปรับพื้นท่ี             

3 ด าเนินการปลูก             

4 ดูแลรักษา             

5 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ.......................317,500........................... บาท 

  - ค่าใช้สอย....................32,500..............................บาท 

       รวมงบประมาณ ..............350,000............................  บาท 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าวัสด ุ     

- ค่าปุ๋ยสูตร 25-7-7 20  ถุง 1,000 20,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าจ้างก าจัดวัชพืช 1,500 ต้น 30 บาท/ต้น/ป ี 45,000  

-ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 1,500 ต้น 4 บาท/ต้น/ป ี 6,000  

รวมงบประมาณ 71,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ผู้สมคัรได้เรียนรู้ เพิม่ทักษะและประสบการณ์ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 การเขียนโครงการและเสนอโครงการ 

 11.2 การปฏิบัติงาน 

 11.3 สรุปผลการปฏิบตัิงาน 

 

        ลงช่ือ......................................... ผู้รับผดิชอบโครงการ 

                  (นายอานันท์  วรกิจ) 

โครงการงานฟาร์มสุกร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....3............................................................................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2............................... ตัวบ่งช้ี....2.2,2.3.................................................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากหลักสตูร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุ้่งเน้นให้นักเรยีนนกัศึกษาไดฝ้ึกประสบการณ์ และมทีักษะในการ

ท างานตลอดจนเน้นใหค้รูจดัการเรียนการสอนแบบให้นักเรยีนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ดังนั้น แผนกวิชาสัตวศาสตร์  มี

โครงการงานฟารม์สุกร  ไว้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ที่แท้จริงใหก้ับนักศึกษา  ให้สามารถน าความรู้และประสบการณไ์ปใช้ใน

การประกอบอาชีพต่อไป  



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร 

 2. เพื่อเป็นฟาร์มสาธติให้แก่นักศึกษา อศ.กช. และเกษตรผู้สนใจ 

 3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. มีฟาร์มสุกรที่ไดม้าตรฐาน  2.สามารถใช้เป็นสื่อในการเรยีนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. ฝึกทักษะการเลีย้งสุกรให้นักศึกษาจ านวน 6 คน2. ผลผลิตได้จ านวน 50  ตัว 

7. สถานที่ด าเนินการ  ฟาร์มสุกร  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ...................................... 

  - ค่าวัสดุ  152,000  บาท 

  รวมงบประมาณ  152,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-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  

-ค่าเวชภัณฑ ์ 7 ชุด 10,900 10,900  

รวมงบประมาณ                  152,000         บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  1. ฝึกทักทักษะการเลี้ยงสุกรให้กับนักศึกษาจ านวน 7 คน   2. ผสมลูกสุกรไดจ้ านวน  50 ตัว 



 

 

 
 

 3. ผสมสุกรขุนได้ 30 ตัว   4. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลติ  300,000  บาท  

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. มีฟาร์มสุกรที่ไดม้าตรฐาน เพื่อฝึกนักศกึษาและเกษตรกร   2. สามารถใช้เป็นสื่อในการ

เรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์  3. เป็นฟาร์มสาธิตให้นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ  4. วิทยาลัยมีรายได้

จากการจ าหน่ายผลผลิต  300,000  บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ.1 , สผ.2 

 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     (นายนิรันดร์  บุญชัด) 

 

โครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกจิพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติรา  ส าเภาพล 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจ า 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน มิติที่ 2. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา /

เสรมิสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา.......................................................................................... 

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

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงไก่ในปัจจบุันได้จดัท าในระบบเชิงพาณิชย์ โดยใช้ไก่ลูกผสม เพื่อการค้าและเลีย้งไก่ในระบบปิด 

ซึ่งใช้ต้นทุนสูงมาก ท าให้เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงไกไ่ข่แบบเศรษฐกจิพอเพียง หรือการเกษตรแบบผสมผสานไมส่ามารถเลี้ยงไก่

ไข่ไดเ้ลย แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้พันธุ์ไก่ที่สามารถเลี้ยงในระบบปล่อยลานได้  เพื่อศึกษาข้อมูล

ทางด้านวิชาการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางให้กับนกัศึกษาและเกษตรผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบ

อาชีพต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน

อาชีวศึกษาตามวัตถุประสงค์การจดัตั้งสถานศึกษา 

 2. เพือ่จัดการเรียนการสอนแบบPBL โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาได้เรยีนรูแ้ละฝึก

ประสบการณ์งานอาชีพ 

 3. เพื่อให้ครูได้ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามสภาพจริง 



 

 

 
 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและมีความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพ 

 5. เพื่อให้วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

  1. นักศึกษาได้จัดท าโครงการวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้ ได้อยา่งมีคุณภาพ 

  2. การเรียนการสอนมคีุณภาพมากข้ึน 

  3. สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  1. เลี้ยงลูกไก่พันธุ์โร๊ดไอร์แลนด์เรด จ านวน  200 ตัว 

  2. เลี้ยงไก่รุ่นคละเพศ จ านวน  100  ตัว 

  3. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได้ศกึษาเรียนรู้และฝึกประสบการณด์า้นอาชีพ จ านวน  10  คน 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ   79,670  บาท 

  รวมงบประมาณ   79,670   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

ลูกไก่โรดไอร์แลนด์เรด 200 20 4,000  

-อาหารไก ่ 161 กระสอบ 470 75,670  

รวมงบประมาณ 79,670 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  



 

 

 
 

  1. นักศึกษาและเกษตรกรหรือผู้ทีส่นใจไดศ้ึกษาเรยีนรู้การเลีย้งไก่ไขแ่บบเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. นักศึกษาได้จัดท าโครงการวิชาชีพตามรูปแบบการเรยีน PBL และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างคุณภาพ 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

  1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาการเรยีนรู้ สามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชีพได้ 

  2. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย 

  3. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลติประมาณ 110,000  บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานทุกเดือน 

 

   ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (นางสาวสุมติรา  ส าเภาพล) 

โครงการเลี้ยงโคเนื้อ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติรา ส าเภาพล และนายอานันท์ วรกิจ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่   3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   6  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ..2......   ตัวบ่งช้ี 2.2, 2.3, 6.4 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)โครงการเลี้ยงโคเนื้อ จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร์  ในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ใหญ่  โดยน ามาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. วัตถุประสงค ์   
 1.เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้การผลิตสัตว์ใหญ่ของนักศึกษาในแผนกวิชาสัตวศาสตร์และเกษตรกรโดยทั่วไป 
 2.เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาสตัวศาสตร์    โดยน ามาบรูณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย  6.1 เชิงปริมาณ 
  1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเนื้อของวิทยาลัยจ านวน 5 ตัว 
  2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อ จ านวน 14 คน 
  3.บริการความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกรผูส้นใจ จ านวน 15 คน 
       6.2 เชิงคุณภาพ 
  1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเนื้อของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.นกัศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 
 

  3.สามารถบริการความรูเ้กี่ยวกับการเลีย้งโคให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ          .....................11,940.......................... บาท 
          รวมงบประมาณ   ......................11,940.....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการงานฟาร์มโคเนื้อ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ 

(หน่วย) 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.กากปาล์ม 1,000 ก.ก. 3.90 3,900  
2.หญ้าแห้ง 66 ฟ่อน 90 5,940  
3.ยาเห็บ 5 ขวด 200 1,000  
4.เชือกไนล่อน 5 ก.ก. 50 250  
5.ยาปฏิชีวนะ 2 200 400  
6.ยาฆ่าหนอน 3 150 450  

รวมเงินทั้งสิ้น 11,940  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

ประมาณการรายรับ 18,000บาท 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

10.1  ผลผลิต (Out  puts)  
  1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเนื้อของวิทยาลัยได้จ านวน5ตัว 
  2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อ 
  3.ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งโคให้กับเกษตรกรผูส้นใจ 
 10.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)  
  1.จ าหน่ายโคเนื้อได้ เป็นเงิน 18,000 บาท 
  2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งโคให้กับเกษตรกรผูส้นใจได้อย่างมีคุณภาพ 
 



 

 

 
 

11.การประเมินผล 
 1. จากการเรียนของนักศึกษา 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา  

           ลงช่ือ ..................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
   (นางสาวสุมติรา  ส าเภาพล) 

โครงการเลี้ยงปลาน้ าจืดจ าหน่าย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพงศา  กสิบาลแผนกวิชาประมง 

2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง   โครงการ/งานใหม ่

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...................2-4............................................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........1, 2................................ ตัวบ่งชี้.....................1.1, 1.3, 2.3......................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ปลาน้ าจืดบางชนิดได้รับความนิยมบริโภค ได้แก่ ปลาดุก ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดมีความต้องการสูง 

สามารถเลี้ยงจ าหน่ายเป็นรายได้ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ าจืดของนักศึกษาและเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค ์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเลีย้งปลาน้ าจดื 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกบัการเลีย้งปลาน้ าจดื 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : มีพันธ์ุปลาน้ าจดืขนาดตลาดต้องการ 

 6.2 เชิงปริมาณ :ปลาดุกขนาดตลาด จ านวน 226ก.ก.  

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

       - เขียนโครงการเพื่ออนุมตั ิ

       - จัดซื้อ 

       - ด าเนินการโครงการ 

       - สรุปผลโครงการ 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ 

1ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561 

 7.2 สถานที่ด าเนินการโรงเพาะฟักปลาน้ าจืด, ฟาร์มปลาน้ าจืด 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 



 

 

 
 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

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

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ลูกปลาดุก 1,000 ตัว 1.35 1,350  

  - อาหารปลาดุก 17 กระสอบ 500 8,500  

 - เกลือหยาบ 1 กระสอบ 150 150  

รวมงบประมาณ 10,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต  (Out puts):  ปลาดุก จ านวน 226 ก.ก.ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 13,560 บาท  

 ผลลัพธ ์(Out comes):  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรยีนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจ าเดือนและสรุปผลโครงการ 

 

                 ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นายพงศา  กสิบาล) 

โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจ าหนา่ย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียมแผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ    

 โครงการตามภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาน้ าจืดที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดมีความต้องการสูง 

สามารถเลี้ยงจ าหน่ายเป็นรายได้ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุบาลลุกปลาน้ าจืดของนักศึกษาและเกษตรกร 

 



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้ าจดื 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกบัการอนุบาลปลาน้ าจดื 

6. เป้าหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ : ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จ านวน 30,000 ตัว  

6.2 เชิงคุณภาพ : พันธุ์ลูกปลาดกุบิ๊กอุยท่ีมีคุณภาพพร้อมจ าหนา่ย 

7. สถานที่ด าเนินการ โรงเพาะฟักปลาน้ าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ........................... 

  - ค่าวัสดุ ...........................................20,000.................................. บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุย 20,000 ตัว 0.75 15,000  

  - อาหารปลาดุกเบอร์ 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  

  - ตะกร้าพลาสติก 10 ใบ 69 690  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จ านวน 20,000ตัวละ 1.35 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 



 

 

 
 

 10.2 ลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคณุภาพพร้อมจ าหน่าย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจ าเดือนและสรุปผลโครงการ 

                    ลงช่ือ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                       (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

โครงการผลิตไม้ประดับ  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/แผนกวิชาพืชศาสตร ์

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า(โครงการต่อเนื่อง) 

    โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6....................................................................................... 

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากหลักสตูร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุ้่งเน้นให้นักเรยีน – นักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ และมีทักษะ

ในการท างานตลอดจนเน้นให้ครูจดัการเรียนการสอน แบบให้นักเรยีนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้  ดังนั้นแผนกวิชา                

พืชศาสตร์มโีครงการงานฟาร์มไว้รองรับ  เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ที่แท้จริง  เพื่อน าไปประกอบอาชีพได้  

5. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิตไม้ประดบั 

2. เป็นฟาร์มสาธติให้เกษตรกรที่สนใจ 

3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มไม้ประดับพันธ์ุดี  จ านวน 500 กระถาง  2. ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ จ านวน 500 คน  2.ตกแต่งสถานที่ จ านวน 500 กระถาง  

3. มีรายได้จากการจ าหน่าย 50,000 บาท  

7. สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 

 

 

 



 

 

 
 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ 

  - ค่าวัสดุ   33,400  บาท 

    รวมงบประมาณ             33,400  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- พลาสติกใส 2  ม้วน 1,550 บาท 3,100  

- ซาแลนด ์ 3 ม้วน 1,500 บาท 4,500  

- กาบมะพร้าวสับ 100 กระสอบ 40 บาท 4,000  

- ปุ๋ยคอก 100 กระสอบ 50 บาท 5,000  

- ปุ๋ยเม็ด 12 กล่อง 150 บาท 1,800  

- กระถางพลาสติก 50 ใบ 100  บาท 5,000  

- พันธุ์ไม้ประดบั 50 กระถาง 100  บาท 5,000  

- พันธุ์ไม้ดอก 50  กระถาง 100  บาท 5,000  

รวมงบประมาณ 33,400  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ขยายพันธ์ไม้ประดับ จ านวน 500 กระถาง  2. ฝึกทักษะให้นักเรียน – นักศึกษา และ

เกษตรกรสนใจ  100 คน  3. มีรายได้จากการจ าหนา่ยผลผลิต  50,000 บาท  

 ผลลัพธ ์(Out comes):  1. สามารถดูแลรักษาไม้ประดับ ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิทยาลัยมรีายได้

จากการจ าหน่ายผลผลิต 50,000 บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ1  , สผ2 

     ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 



 

 

 
 

โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ  วษท. พังงาปี 2561 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6........................................................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.3,3.4 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวฯมหีน้าท่ีแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและสถานศึกษาอื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ผู้อ านวยการ   ครูแนะแนว  นักเรยีน ตลอดจนผู้น าชุมชนต่างๆ   ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกดิความรู้ความเข้าใจในการ

เรียนเกษตรที่แท้จริงและได้เข้ามาสัมผสักับบรรยากาศ สภาพการเรยีนรู้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาและแหล่งศึกษา

ทางการเกษตรที่ซึ่งอาจประกอบการเกิดความคิดเพื่อตัดสินใจในศึกษาต่อระดับสายอาชีพท่ีสูงขึ้นได้ 

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับ ผู้อ านวยการ  ครูแนะแนว  นักเรียนที่เข้ามาใหม่เกดิทัศนคติทีด่ีในการเรยีนการ

สอนเกษตร 

 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคญัในการเรียนการสอนและการท าเกษตรกรรม 

 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แท้จริงในวษท. พังงา 

              4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

              5. เพื่อให้ผู้น าชุมชนตา่งได้ตระหนักและสนับสนุนการเรยีนสายอาชีพเกษตรและสาขาอ่ืนๆในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งข้ึน 

   2. นักเรียนเข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยมีากขึ้น 

   3. นักเรียนในระดับพื้นฐานในจ.พังงา  กระบี่และ ภูเกต็ประมาณ  200 คนเข้ามาทัศนศึกษา และ

เรียนรูเ้ชิงเกษตรได ้

   4. ผู้น าชุมชนสามารถเข้าใจการเรยีนการสอนและสามารถแนะน าตอ่ชุมชนเข้าใจการเรียนการ

สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมาณ 20-30 คน 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถท าให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้เชิงเกษตรมากข้ึน 

   2. นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรยีนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น 



 

 

 
 

   3. ผู้น าชุมชนสามารถแนะน าและเข้าใจการเรียนการสอนของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

มากขึ้น 

7. สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ                            20,000                     บาท 

  - ค่าใช้สอย          ....................25,000..........................  บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-วัสดุประกอบการด าเนินกิจกรรม   25,000  

ค่าใช้สอย     

- อาหารว่าง 500  กล่อง 35 17,500  

- อาหารกลางวัน 500 ชุด 15 7,500  

รวมงบประมาณ  45,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการเรียนรู้

และแนวทางการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

            1.มีนักเรยีนเข้ามาเรยีนต่อมากขึ้น 

 2.นักเรียนท่ีเข้ามามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

 3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น 



 

 

 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการ 

 

                      ลงช่ือ...............................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

         (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2560และ 1/2561 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ/ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจดัการอาชีพ 

2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง     โครงการ/งานใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

                     3.เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

                     4.ส่งเสริมการมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 

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

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  ... 3... ตัวบ่งชี้ที่ ...3.3..... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวการศึกษาจัดหารอาชีพมีหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อ่ืนๆนอกจากน้ี 

นอกจากน้ียังต้องมีกิจกรรมให้แกน่ักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่และผูป้กครอง ให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน และการด าเนินการ

เกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการออกกกลางภาคเรยีนของนักศึกษา 

นักศึกษาได้รูจ้ักครู ที่ต้องเรยีนในรายวิชาและวิทยาลัยตลอดจนงานต่างๆที่นักศึกษาต้องติดต่อ  

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ และผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนเกษตร 

 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้ามาใหม-่ผู้ปกครอง ได้รู้จักคณะผู้บริหาร ครู  งานต่างๆในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รูจ้ักการเรยีนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนที่เข้าใหม่  ผู้ปกครอง  ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเรยีน การสอนในวิทยาลัยฯ 

 2. นักเรียนที่เข้าใหม-่ผู้ปกครอง  สามารถเข้าใจและด ารงชีวิตในการเรียนการสอนในวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :1.สามารถท าใหน้ักเรียนท่ีเข้าใหม่  ผู้ปกครองได้รูจ้ักการเรยีนการสอนในวิทยาลัยมากข้ึน  

  2. นักเรียนที่เข้ามาใหม่ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 

 3. นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่ ผู้ปกครอง รู้มีระเบยีบวินัย และข้อก าหนดต่างๆในวิทยาลัยฯ 

 

  



 

 

 
 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย

เหตุ 
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.จัดท าโครงการ              

2.เสนอโครงการ              

3.อนุมัติโครงการ              

4.ด าเนินการ              

5.สรุป              

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560และ พฤษภาคม 2561  

 7.3 สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  400 ชุด 25 บาท 10,000  

รวมงบประมาณ บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะน า แนวทางการปฏิบัตตินของนักศึกษาท่ีเข้าเรียน และผู้ปกครองวางใจให้บุตร

หลานเข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนการสอนในวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

                                           2. ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การเรยีนการสอนของวิทยาลัยฯได ้  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปผลโครงการ 

 

               ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

    



 

 

 
 

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษาท่ี 2560 วษท. พังงา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ 

2.ลักษณะโครงการ   โครงการ/งานต่อเนื่อง   โครงการ/งานใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน......................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............6................ ตัวบ่งชี้....6.1,6.3......................................................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางานมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อท้ังในวิทยาลัยฯและที่อ่ืนๆนอกจากนี้ 

นอกจากน้ียังต้องมีกิจกรรมให้แกน่ักศึกษาท่ีจบออกไปทั้งที่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้นและออกไปท างาน เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงการ

ปฏิบัติตนในการเรยีน การสอนและออกไปท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และ

ปลูกฝังการรักสถาบัน จึงจ าเป็นตอ้งมีการจัดกิจจกรมปัจฉมินิเทศขึน้  

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษามคีวามรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาท่ีจบ 

 2. เพื่อปลูกฝังสายสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมจะน าสิ่งดีๆ กลับมาสู่วิทยาลัยฯ 

 3. เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์รุ่นพี่ น้องและสามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาท่ีจบออกไปได้ท างาน/ศึกษาต่อได้ 100% 

6.2 เชิงปริมาณ :1. สามารถท าให้นักศึกษาพร้อมที่จะจบออกไปอย่างมั่นใจ 

2. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ 

  3. นักศึกษาสามารถออกไปศึกษาต่อและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน จัดท าโครงการ /เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ/ด าเนินการแนะแนวการศึกษาต่อระดับสาย

อาชีพ  แนวทางการปฏิบัติตนในการเรยีน การสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรบัตัวในสถานศึกษาใหมไ่ด้

ดีจนจบหลักสูตร/รายงานโครงการ 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2558  

7.3 สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนุน   บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

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

 



 

 

 
 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ของที่ระลึก 2 ชุด 1,000 บาท 2,000  

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100  ชุด 25 บาท 2,500  

รวมงบประมาณ บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวการศึกษาต่อระดับสายอาชีพ  แนวทางการปฏิบัติตนในการเรยีน การสอนใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษาใหม่ไดด้ีจนจบหลักสตูร 

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมาขึ้น 

                     2. นักเรียนที่เข้ามาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตนในการเรียนการสอนใน 

วิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

 

                ลงช่ือ..........................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2 ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบ่งช้ีที่  3.6 ตัวบ่งช้ีที่  3.7 

     มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่  6.1  ตัวบ่งช้ีที่  6.4 

 

 



 

 

 
 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากรคือนักศึกษาที่เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. การจดัการเรยีนการสอน

ยึดหลักคณุธรรมน า 8 ประการ คอื ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สภุาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ ควบคู่ไปกับค่านิยม 12 

ประการ มีการสร้างองค์ความรูเ้พือ่ให้ผู้เรียนตระหนักส านึกในบทบาทภาระหนา้ที่ของตนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต บูรณาการ3D คือ ด้านประชาธิปไตย  ด้านคณุธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย   ด้าน

ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ด้วยการฝกึแนวคิด และเสรมิประสบการณด์้วยการจดักิจกรรมให้แก่ครูและนกัเรียนนักศึกษาเพื่อ

ก่อให้เกิดผลดีในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นคนดีของสังคม 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อฝึกส่งเสรมิให้นักเรยีน นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขยัน  ประหยดั ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้ าใจ ให้แก่นักเรยีนนักศึกษา 

5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  และเป็นพลเมืองที่ดี  

ของชาติ 

5.4  เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมผีล  และรู้จักด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

5.5  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย 

5.6  เปน็การสร้างภมูิคุ้มกันให้แกน่ักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพในดา้นคุณธรรมจริยธรรม สามารถด าเนนิชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ :  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  90 คน 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.3 ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2561 

7.4 สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสด ุ         2,000.- บาท 

  - ค่าใช้สอย       38,000.- บาท 



 

 

 
 

  รวมงบประมาณ       40,000.- บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

2.  กระดาษปอน 10 แผ่น 20 200  

3.  กระดาษแข็งส ี 10 แผ่น 20 200  

4.  ด้ายดิบ 3 ม้วน 80 240  

5.  ปากกาสีเมจิก 6 กล่อง 60 360  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จ านวน 5 มื้อ 100 ชุด 20 10,000  

2.  ค่าจ้างประกอบอาหาร   จ านวน  7  มื้อ 100 ชุด 40 28,000  

รวมงบประมาณ 40,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จ านวน90คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

      1   นักเรียนนักศึกษาตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตน  

      2   นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

      3   นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

      4   ครูได้มีโอกาสพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคดิในทางสร้างสรรค ์

      5   นักเรียนนักศึกษาปฏิบัตตินตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      6    นักเรียนมีการด าเนินชีวติามแนวทางวิถีประชาธิปไตย 

      7   นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุม้กันและหลีกเลี่ยงจากเสพติด 

      8   นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในทางที่ด ี

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

ลงช่ือ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                           (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 



 

 

 
 

โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ. มิติที3่เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่ มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจติใจ และเป็นศูนย์รวมของชาวไทย คนไทยทุกคนจะให้

ความส าคญักับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากตัง้แต่บรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา เป็นสถาบันการศกึษาที่ต้องท าหน้าที่ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชนไทย ให้รู้จักรักสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมและน านักเรยีน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลยัเขา้ร่วมกิจกรรมของสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะชว่ยขัดเกลาใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปได้ในอนาคต 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อปลูกจิตส านึกดา้นการรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 

 5.2  เพื่อจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และน านักเรียน นักศึกษา บคุลากรของวิทยาลยัฯ ท ากิจกรรมวันส าคัญของ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ทราบรมราชนนี  1  ครั้ง 

       3.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง 

      4.  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 



 

 

 
 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.3 ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2561 -กันยายน 2561 

 7.4 สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสด ุ          10,000 บาท 

   รวมงบประมาณ        10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างท าพวงมาลา 3 ชุด 2,000 6,000  

2.  ค่าจ้างท าพระบรมฉายาลักษณ ์ 1 ชุด 3,000 3,000  

รวมงบประมาณ  10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเดจ็พระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี  1  ครั้ง 

       3.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง 

      4.  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

      บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษตัริย์ ท้ังภายในและภายนอก

วิทยาลัย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินการเข้าร่วม 

 

ลงช่ือ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                           (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 



 

 

 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ภายในสถานศึกษา 

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภายใต้โครงการบูรณาการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

                                          ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ตัวบ่งช้ีที่  3.7 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  ได้ก าหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560  และ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน (กปถ.) 

กรมการขนส่งทางบก ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” เทศกาลปี

ใหม่ 2559 ภายในสถานศึกษา จ านวน 426 แห่ง เป็นเงินจ านวน 4,260,000 บาท  (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความ

ปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สิน 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ของนักเรี ยน นักศึกษาและ

บุคลากรของสถานศึกษา 

 5.2  เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตรวจดูแล ก ากับ และกวดขันนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้

รถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาได้รบัความรู้ มีความตระหนักให้ความส าคญัต่อการสวมหมวกนิรภัย และการ

ปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต ์

2.  นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นก่อนการขับข่ีได้  ช่วยลดการเกิดอุบตัิเหตไุด้ 



 

 

 
 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

1.  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  80 คน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ขบัขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหต ุ

 2.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีังงา สามารถลดปริมาณนักเรียน นักศึกษาจากการเกิดอุบตัิเหตุจากการใช้

รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยได ้ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน นักศึกษาท้ังหมด 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  29  ธันวาคม  2560 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ .กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ 

ใช้รถใช้ถนน (กปถ.)กรมการขนส่งทางบก 

  - ค่าวัสด ุ             2,700.- บาท 

  - ค่าตอบแทน  4,800.- บาท 

  - ค่าใช้สอย  2,500.- บาท 

  รวมงบประมาณ           10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,200  

2.  หมวกนิรภัย 5 ใบ 300 1,500  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าอาหารว่างของครู บุคลากร 

นักเรียนนักศึกษา  จ านวน  1  มื้อ 

100  ชุด 25 2,500  

ค่าตอบแทน     

1.  ค่าตอบแทนวิทยากร  1  ราย 4  ช่ัวโมง 1,200 4,800  

รวมงบประมาณ  10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 



 

 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา มีจ านวนลดลง 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถเป็นต้นแบบ ให้กับชุมชนรอบๆสถานศึกษา ในการ

ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 10.2  ติดตามสติการเกดิอุบัติเหต ุและการลดการเกิดอุบตัิเหตุ ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 

 

                        ลงช่ือ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. - 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 เปิดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จนประสบความส าเร็จใน

อาชีพด้านการเกษตรมาตลอดระยะเวลา 39 ปี ถือได้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความส าคัญต่อบุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบข้าง  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงความส าเร็จของวิทยาลัย จึงก าหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวัน

สถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพือ่ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงวันจัดตั้งจัดตั้งวทิยาลัย 

 5.2  เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย 



 

 

 
 

 5.3  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลยั 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบคุลากรได้รับการเชิดชูเกียรติ 

      2.  นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้ทราบประวัติ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

      3.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ท่ีท าคณุประโยชน์ให้แก่วิทยาลยัได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย  2  ราย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

     1.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  21 กุมภาพันธ์  2561 

 7.2 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ           5,500.- บาท 

  - ค่าใช้สอย          2,000.- บาท 

  รวมงบประมาณ          7,500 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าชุดสังฆทานถวายพระสงฆ ์ 9 ชุด 300 2,700  

2.  กระดาษท าเกียรติบัตร 5 รีม 200 1,000  

3.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

4.  กรอบใส่เกียรติบตัร (ศิษยเ์ก่าดีเด่น) 2 ชุด 400 800  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ ์ 9 ชุด  2,000  

รวมงบประมาณ 7,500 บาท  



 

 

 
 

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของคณะคร ูบุคลากร นักเรียน นักศึกษาดรีับการเชิดชูเกียรติในการท าคณุประโยชน์ 

ด้านต่างๆ แก่วิทยาลัยฯ 

 2.  ศิษย์เก่าที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 2 ราย 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

       1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกประวัติและการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

       2.  เกิดความรักสามัคคี  และความภาคภูมิใจในองค์การ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หัวหน้างานกิจกรรม 

โครงการวันไหว้ครู 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2  ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมส าคัญที่นักเรียน นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติต่อครู อาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ ประสาน

วิชา ให้มีความรู้ ในการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพังงา ได้ส านึกในพระคุณครู แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีต่อครู ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ และเป็นการสาน

ความสัมพันธ์ ความผูกพันท่ีดีระหว่างครู และศิษย์ 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตญัญูที่มีต่อครู 

5.2  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลยั 

 



 

 

 
 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตญัญู ท่ีมีต่อครู 

      2.  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีค่านิยมแบบไทย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู จ านวน 200 คน (ทั้งนักศึกษาระบบปกติ และระบบ อศ.กช) 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2561 

 7.2 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ              2,500.- บาท 

  - ค่าตอบแทน  1,000.- บาท 

  - ค่าใช้สอย  6,000.- บาท 

  รวมงบประมาณ            9,500.- บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

2.  พวงมาลัย  7  สี 15 พวง 100 1,500  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ ์ 2 ชุด 1,500 3,000  

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

รองอันดับ 1  500  

บาท 

รองอับดับ 2  300  



 

 

 
 

บาท 

ค่าตอบแทน     

1.  ค่าตอบแทนพราหมณผ์ู้ประกอบพิธี 1 ราย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 9,500  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของ นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการวนัไหว้ครู 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

       1.  นักเรียน นักศึกษา และครู มีความรู้สึก ความผูกพันท่ีดีต่อกัน 

      2.  นักเรียน นักศึกษาไดส้ืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงามของวิทยาลัยต่อไป 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ลงช่ือ.........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                           (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2.ลักษณะโครงการ   โครงการ/งานต่อเนื่อง    โครงการ/งานใหม ่

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที2่  ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 

     มิติที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     ยุทธศาสตร์ ที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ศาสนาเป็นสิ่งส าคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สอนให้ทุกคนกระท าแต่ความดี ละเว้นความช่ัว แต่การให้ความส าคัญ  

ต่อศาสนาของเยาวชนไทยในปัจจุบัน นับวันยิ่งถอยห่างออกไป ในแต่ละปีจะมีวันส าคัญของชาวพุทธที่พึงปฏิบัติ คือ  

วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หรือวันพระใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูกาลเข้าพรรษา ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดกิจกรรม  

ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนไทย ให้มีจิตใจที่เช่ือมโยงกับศาสนา 

เพราะศาสนาจะช่วยขัดเกลาให้เรียน นักศึกษารู้ผิดชอบช่ัวดี มีแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ห่างไกล และปลอดภัยจาก

อบายมุขท้ังปวง 



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อปลูกจิตส านึกในการทะนบุ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

 5.2เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม  

 5.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  โดยใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

     1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตส านึกในการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และมี

จิตส านึกในด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

     2.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :   

     1.  จัดกิจกรรมวันวสิาขบูชา   1 ครั้ง 

      2.  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  1 ครั้ง 

      3.  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบชูา  1 ครั้ง  

      4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จ านวน 90 คน  เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2561 

 7.2 สถานที่ด าเนินการ  วัดราษฎร์สโมสร (วัดโตนดิน)  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

   รวมงบประมาณ        ค่าวัสดุ 3,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าเทียนพรรษา 1 คู ่ 2,000 2,000  

2.  ค่าชุดสังฆทาน 1 ชุด 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ  3,000  บาท  



 

 

 
 

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1.  จัดกิจกรรมวันวสิาขบูชา 1 ครั้ง 

 2.  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 1 ครั้ง 

 3.  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 1 ครั้ง  

       4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จ านวน 90 คน  เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

      1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตส านกึในการทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และมี

จิตส านึกในด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

      2.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 10.2  การแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  ประเมินจากผลการตรวจปสัสาวะเพื่อหาสารเสพตดิของนักเรียน

นักศึกษา 

 

                       ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

โครงการราตรีไผ่สีทอง 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2  ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งช้ีที่  3.6  มาตรฐานท่ี  6  ตัวบ่งช้ีที่  6.3 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมราตรีไผ่สีทองเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เป็นการเช่ือมความสามัคคี  



 

 

 
 

ซึ่งเป็นประเพณีที่รุ่นน้องจัดงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่  ที่จบการศึกษาในระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส.2 ดังนั้ นหากมีกิจกรรมนี้ 

อย่างต่อเนื่อง จะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ดี  ป้องกันการยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1   เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษาแสดงออก 

5.2  เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 5.3  เพื่อฝึกความรับผดิชอบ และความสามัคค ี

 5.4  เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดยีวกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน 

      2.  เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง 

      3.  ลดปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดกิจกรรมราตรไีผ่สีทอง ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 

      2.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม  จ านวน  90  คน 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับผู้ที่เกีย่วข้อง จัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2561 

 7.2 สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ         10,000 บาท 

   รวมงบประมาณ        10,000 บาท 

 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าวัสดุประกอบอาหาร   9,000  

2.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  90  คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

       1.  ท าให้นักศึกษาท่ีจบออกไปเกิดความรักต่อสถานศึกษา 

       2.  ท าให้นักศึกษามีความกลา้แสดงออก  รับผิดชอบต่อหนา้ที่ 

       3.  ท าให้นักเรียนนักศึกษามคีวามสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดรีะหว่างกัน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ลงช่ือ........................................ผูร้บัผิดชอบโครงก 

                           (นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  - 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  1ด้านผู้เรยีนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ทั้งระบบปกติและระบบอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ดังนั้นเมื่อนักเรียน นักศึกษา

จบการศึกษาตามหลักสูตรที่วิทยาลัยก าหนด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงจัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่จบ



 

 

 
 

การศึกษา ท้ังนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่เห็นความส าคัญของการศึกษา และร่วมแสดงความยินดี

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนนกัศึกษาที่จบการศึกษา 

 5.2  เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดยีวกัน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

       1.  นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน 

      2.  เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร  จ านวน  80  คน 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2561 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ           8,000 บาท 

  - ค่าใช้สอย         2,000 บาท 

     รวมงบประมาณ       10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 2,000 2,000  

2.  แผ่นป้ายแสดงความยินด ี 1 ป้าย 500 500  

3.  กล้วยไม ้ 5 มัด 200 1,000  

4.  กุหลาบ 10 มัด 300 3,000  



 

 

 
 

5.  เบญจมาศ 5 มัด 200 1,000  

6.  โอเอซีส 50 ก้อน 10 500  

ค่าใช้สอย     

-ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ 100 ชุด 20 2,000  

รวมงบประมาณ 10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษาละ   1   ครั้ง 

      2.  นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา เข้าร่วม  จ านวน  80  คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

      1.  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเกิดความรักต่อสถานศึกษา 

      2.  นักเรียนนัก ศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน   

      3.  นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความภูมิใจ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

ลงช่ือ.........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                                                                         (นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

โครงการBig  Cleaning  Day  ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งช้ีที่  3.8 

มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่  6.2  

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   มนุษยชาติมีความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมโลกด้วยกันทั้งสิ้น  เพราะทุกชีวิตต้องอาศัย

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการด าเนินชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ทุกชีวิต  จ าเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา แต่เนื่องจาก



 

 

 
 

ทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจ ากัด  และทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆทั่ วโลก  มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ  และ

อุตสาหกรรม จึงท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายน าไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อน

กลับมาคุกคามกาด ารงชีวิตของมนุษย์ในรูปวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเป็น

สถานศึกษาหนึ่งที่เล็งเห็นความส าคัญจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกเสริมสร้าง และสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ให้รู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อปลูกคุณธรรมจรยิธรรมให้มีจิตส านึกรักใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2  เพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปญัหาและให้ความตื่นตัวเกีย่วกับวิกฤติการณส์ิ่งแวดล้อม 

5.3  เพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 

5.4  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพฒันาสิ่งแวดล้อมของวิทยาลยั 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    มีจิตส านึกในการ ด าเนินชีวิตว่าเป็น

หน้าท่ีของทุกๆคน  ท่ีจะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

 6.2 เชิงปริมาณ :  คณะครู  เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  100 คน   

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประชาสัมพันธ์การด าเนนิกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว ้

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2561 

           7.3 สถานที่ด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ          1,000 บาท 

  - ค่าใช้สอย         5,000 บาท 

   รวมงบประมาณ        6,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  



 

 

 
 

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จ านวน 

2 มื้อ 

100 ชุด 20 4,000  

รวมงบประมาณ 5,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จ านวน 100 คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

1.  ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมส านึกดรีัก และร่วมใส่ ใจสิ่งแวดล้อม 

2.  สถานศึกษามีบรรยากาศที่สวยงาม รอบบริเวณภายนอกและภายในสะอาด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

                     ลงช่ือ...........................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์  ต้านภัยยาเสพติด” 2561 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6 ตัวบ่งช้ีที่  6.3 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่ ง  ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ที่ ส่ งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  

ได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และห่างไกลจากยาเสพติด  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุ   

เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่างๆ 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย 



 

 

 
 

5.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

5.3  เพื่อคัดนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอ าเภอ  จังหวัด  อาชีวะเกมส์ และอื่นๆ 

5.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มคีวามรัก สามัคคีในหมู่คณะ โดยการจดัแข่งขันกีฬาภายใน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    มีจิตส านึกในการ ด าเนินชีวิตว่าเป็นหน้าที่ของ  

ทุกๆคน  ท่ีจะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

1.  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  1  ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด  1  ครั้ง 

      3.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์  1  ครั้ง 

      4.  ครู อาจารย์ คนงาน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  120  คน 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประชาสัมพันธ์การด าเนนิกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2561 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ          6,900 บาท 

  - ค่าใช้สอย       13,100 บาท 

  รวมงบประมาณ       20,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่

ต้องการ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

2.  ปูนขาว 50 ถุง 30 1,500  



 

 

 
 

3.  ขนม (รางวัล) 6 ชุด 500 3,000  

4.  น้ ามันมวย 5 ขวด 80 400  

5.  อุปกรณ์กีฬา   1,000  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จ านวน 2 มื้อ 120 ชุด 20 4,800  

2.  ค่าจ้างประกอบอาหารเที่ยง จ านวน 1  มื้อ 120 ชุด 40 4,800  

3.  ค่าเช่าเต็น 5 หลัง 700 3,500  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  1 ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสจีังหวัด  1 ครั้ง 

      3.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส ์  1 ครั้ง 

      4.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จ านวน 120 คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

      1.  ท าให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ 

      2.  ท าให้นักศึกษามีทักษะทางการกีฬา 

      3.  ท าให้นักเรียนนักศึกษามนี้ าใจเป็นนักกีฬา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

ลงช่ือ.........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                           (นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

โครงการอาชีวต้านภัยยาเสพติด  

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานป้องกันปราบปรามยาเสพติด  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที2่  ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 



 

 

 
 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนักเรียน นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่เป็นจ านวนมาก และในปัจจุบัน 

ยาเสพติดได้มีการแพร่กระจายทั้ งในชุมชนและสถานศึกษาท า ให้ เยาวชนของชาติหลงผิดและหมดอนาคต ดังนั้น 

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้อง

มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขและเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯมิให้หลงผิดได้ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อป้องกันยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในสถานศึกษา 

 5.2  เพื่อป้องกันนักศึกษายุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 

      2.  สามารถป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษาได ้

      3.  นักเรียน นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

1.  จัดกิจกรรมตรวจสารเสพตดิ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลยัฯ  จ านวน 90  คน  เข้าร่วมโครงการตรวจสารเสพตดิ 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารด าเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2561 - กันยายน 2561 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  3,000 บาท 

  รวมงบประมาณ 3,000 บาท 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง 100 ชุด 20 2,000  

รวมงบประมาณ  3,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาปลอดจากยาเสพตดิ 

       2.  ได้ด าเนินการตรวจสารเสพติดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

       1.  นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในโทษของยาเสพติดได้มากยิ่งข้ึน 

       2.  สามารถป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษาได ้

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  จากรายงานการสรุปผลการตรวจหาสารเสพตดิ  

 

              ลงช่ือ.........................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

                                  (นายชัยพันธ์ุ กชกันพยันต์) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศกึษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     มิติที่  2  ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน 

     มิติที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

    ยุทธศาสตร์ที่2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



 

 

 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 5  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ตัวบ่งช้ีที่  5.2 

    มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งช้ีที่ 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรม  อกท.เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษามีทั กษะวิชาชีพฝึกให้นักศึ กษาเป็นผู้ น าและส่ งเสริม ให้ นั กศึกษาปฏิบั ติตนตามระบอบประชาธิป ไตย 

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีซึ่ง

เป็นรากฐานสร้างคนสู้งานในสังคมและประเทศชาติต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 5.2  จัดกิจกรรมที่เกดิประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

 5.3  จัดกิจกรรมวิชาการภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 5.4  ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

1.  สามารถปลูกฝังให้ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสามารถเป็นผู้น าและปฏิบัติ ตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

 2.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพ  ด้านกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

วิทยาลัย  

 3.  สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านการเรยีนสาขาเกษตร 

 6.2 เชิงปริมาณ 

 1.  จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ปีการศึกษาละ   จ านวน  1  ครั้ง 

 2.  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต ้ จ านวน  1  ครั้ง 

 3.  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาต ิ  จ านวน  1  ครั้ง 

 4.  ด าเนินกิจกรรมภายในหน่วย และชมรม  จ านวน  4  ชมรม 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1วิธีการด าเนินงาน 

 1.  ส ารวจความต้องการของบุคลากรที่รับผดิชอบในการฝึกซ้อมทักษะ การประกวดแสดง 

 2.  จัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ 

 3.  ประชุมชี้แจง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

 4.  ด าเนินงานตามโครงการ 

 5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 



 

 

 
 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561 

 7.3  สถานที่ด าเนินการ 

 1.  งานประชุมวิชาการระดับหน่วย    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 2.  งานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 

 3.  งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ             95,000  บาท 

  - ค่าเช่า  5,000  บาท 

  รวมงบประมาณ 100,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าพันธุ์ไม ้   15,000  

2.  ค่าหนังสือท่ีระลึก   4,000  

3.  วัสดุฝึกซ้อมทักษะ ภาค ชาต ิ   66,000  

4.  วัสดุจัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย   10,000  

ค่าเช่า     

1.  ค่าเช่าเต็นท์   5,000  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     9.1  ผลผลิต  (Out puts):  

นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในรายวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

     9.2  ผลลัพธ์ (Out comes):  

 1.  เลื่อนระดับสมาชิก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 คน 

 2.  ด าเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบ  4 ชมรม 

3.  จัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย  1 ครั้ง 

4.  ร่วมงาน อกท.ระดับภาค   1 ครั้ง 

5.  ร่วมงาน อกท.ระดับชาต ิ   1 ครั้ง 

 

 



 

 

 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ผลการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น  

 10.2  ผลการเลื่อนระดบัสมาชิก อกท. แต่ละระดับ  

 10.3  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประกวดแสดง ในงานประชุมวชิาการ 

 

ลงช่ือ.........................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                          (นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

                                       โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ ์
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวฉัตรชนก  มัน่การ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ 3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่2 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา     ตัวบ่งช้ีที่ 3 

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรยีนและบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในระบบการศึกษา ปัจจุบันสถานศกึษา
แห่งใด ท่ีสามารถท าให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะท าให้การด าเนินงานการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ช่วยจะของปัญหาสุขภาพ  ให้แก่ ครู  เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา คือ เวชภัณฑ์และ
วัสดุทางการแพทย์ ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ส าหรับให้บริการ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยและได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรกัษานักเรียนและบุคลากรที่เจบ็ปว่ยเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2  เพื่อให้มีเวชภัณฑ์เพียงพอท่ีจะรักษาผู้ทีดู่เจ็บป่วยได้ 

5.3  เพื่อให้มีวัสดุทางการแพทย์ในการพยาบาลเบื้องต้น 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จ านวนนักเรียนและบคุลากรหอพัก จ านวน 100 คน มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 

  6.1.2  จ านวนเวชภัณฑต์้องมีไม่นอ้ยกว่า 20 ชนิด เวชภัณฑ์ที่มคีุณภาพไดม้าตรฐานสากลและพอเพียงต่อ

การรักษา   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและพอเพียงต่อการรักษา 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    



 

 

 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา   
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  8,000    บาท 

       รวมงบประมาณ  8,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ยาแก้ปวดประจ าเดือน พอนสแตน 
500 มล. 

50 เมด็ 5 250  

ยาธาตนุ า้ขาวตรากระตา่ยบิน 12 ขวด 38 456  

น า้มนัมวย 120 cc 6 ขวด 60 360  

ยาพาราเซตามอล 100 เมด็ 12 ขวด 45 540  

ยาอมแก้เจ็บคอ 12 ซอง 25 300  

Amoxy 500 mg แผงละ10 เม็ด 6 แผง 40 240  

พาสเตอร์ยา 3 กลอ่ง 55 165  

ยาล้างตา 6 ขวด 49 294  

ยาหอมตรา 5 เจดีย์ 20 ขวด 14 280  

ยาแก้ไอตราเสอืดาว 15 ขวด 21 315  

เค้าเตอร์เพนคลูเลก็ 6 หลอด 59 354  

ยาหมอ่งตราลงิถือลกูท้อ 10 ตลบั 20 200  

เบตาดีน 12 ขวด 35 420  

ยาดมตราโป๊ยเซียน 12 หลอด 20 240  

คาลามายด์ 6 ขวด 45 270  

ผ้า้ปิดแผลขนาด 2 นิ้ว 12 กลอ่ง 10 120  



 

 

 
 

ครีมทาแก้ไฟไหม ้ 3 หลอด 50 150  

ผ้า้ยดืกนัเคลด็ 6 ม้วน 30 180  

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

แอลกอฮอล์ 16 ขวด 16 256  

ผ้า้ปิดจมกู 17 กลอ่ง 120 2,040  

ยาแก้ภมูิแพ้ขวดเลก็ 12 กระปกุ 30 360  

ส าลแีผน่ 6 หอ่ 35 210  

รวมงบประมาณ 8,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  10.1 มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 50  คน 

  10.2 มีเวชภัณฑแ์ละวสัดุทางการแพทยเ์บื้องต้นเพียงพอต่อวิทยาลัย ฯ  

10.3 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าท่ี  ได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 แบบสอบถามผู้รับบริการ 

  
 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

            ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการ  ตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2561 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวฉัตรชนก  มัน่การ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  5 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3  
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากการตรวจสุขภาพของครูและเจา้หน้าท่ีของวิทยาลัยมคีวามส าคัญอย่างยิ่งเพราะองค์กรใดมีบคุลากร

ที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  จะท าให้การท างานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  ทุกคนท างานอย่างมีความสุข  และเป็นการกระตุ้นให้

บุคลากรหันมาสนใจสุขภาพของตวัเอง  งานพยาบาลจึงจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีภายในวิทยาลัยขึ้น  เพื่อเป็นการ



 

 

 
 

อ านวยความสะดวกให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย  งานพยาบาลจึงไดป้ระสานให้ทางโรงพยาบาลส่งเจ้าหน้ามาให้บริการ

แก่บุคลากรที่วิทยาลัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพังงา 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้บคุลากรให้ความส าคญักับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 5.2  เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 5.3  อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรไมต่้องเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงเรียน 

 5.4  เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจะได้แก้กันได้ทันเวลา 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 คณะครู 30 คน 

   6.1.2 คนงาน  และเจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี 
  6.2.2 ครู  และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย  มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี   

  6.2.3 บุคลากรของวิทยาลัยไดร้ับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา   
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 ส ารวจบุคลากรผู้ที่มีความประสงค์ตรวจ
สุขภาพ 

            

2 จัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติการจดัโครงการ 

            

3 ประชุมชี้แจงรายละเอยีดการด าเนนิงาน  

มอบหมายหน้าทีร่ับผดิชอบ 

            

4 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง             

5 ตรวจสุขภาพ             

6 ประเมินผล  และสรุปรายงานผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าใช้สอย      2,000 บาท 
       รวมงบประมาณ  2,000     บาท 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารวา่ง 100 20 2,000  
     

รวมงบประมาณ 2,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ครูและเจ้าหน้าท่ีทุกคนไดร้ับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  

 10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

 10.3 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในการให้บริการ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 แบบสอบถาม 
 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

            ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการ To Be Number One ประจ าปี 2561 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  2พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

     ยุทธศาสตร์ที่  6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบ่งช้ีที่  3.6 ตัวบ่งช้ีที่  3.7 

     มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่  6.3   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ก าหนดกลยุทธ์

ขับเคลื่อนโครงการ โดยจัดการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประเภทต่างๆ ภายใต้ช่ืองาน “มหกรรมรวม

พลสมาชิก To Be Number One” ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศเป็นประจ า

ทุกปี การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ 

พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น ช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  

โดยมีหลักด าเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใช้



 

 

 
 

สื่อดนตรี  กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน  สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันท่ีส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการด าเนินงาน “เพื่อน

ช่วยเพื่อน” สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สนใจ  สร้างสุขและเกิดสุข  สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER  ONE  

ที่มีศักยภาพจะท าให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการ

ด าเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

“วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม  เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  สามารถด ารง

ความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ” โดยการด าเนินงานใช้วิธีบูรณาการ

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให้เป็นไปด้วยความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม มี

ความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตามพระปณิธานขององค์ประธาน

โครงการ   การสนับสนุนการด าเนินงาน To Be Number One 

5. วัตถุประสงค ์

6.1  เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม To Be Number One ของสถานศึกษา 

6.2  เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก 

6.3  เพื่อสร้างกระแสคา่นิยมและสร้างเสริมภูมิคุม้กันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

6.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคณุภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภมูิใจในตนเอง 

6.5  เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสรา้งสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

      2.  เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุ่มเพื่อนได้ 

      3.  เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

      4.  เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยการสนับสนุนของสังคม 

 6.2 เชิงปริมาณ :  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จ านวน  90  คน 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 



 

 

 
 

       3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2561 - กันยายน  2561 

            7.3 สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

  รวมงบประมาณ 5,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 2,000 2,000  

2.  โฟร์มบอร์ด 3  แผ่น 1,000 3,000  

รวมงบประมาณ 5,000  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1.  เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

      2.  เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุ่มเพื่อนได้ 

      3.  เยาวชนมีศักยภาพและคณุภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

      4.  เยาวชนสามารถจดักิจกรรมสร้างสรรคไ์ด้โดยการสนับสนุนของสังคม 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

นักศึกษาสามารถน าประสบการณจ์ากกิจกรรมต่างๆมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและบูรณาการกับการเรยีนรู้ใน

ห้องเรียนได ้

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

  

ลงช่ือ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                          (นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์) 

 

 



 

 

 
 

โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา  ศิริธรรม  งานสวัสดกิารนักเรียนนักศึกษา 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  1เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพและสร้างโอกาส 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบ่งช้ีที่  3.6 ตัวบ่งช้ีที่  3.7 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.  

มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ 1 ห้องพัก วิทยาลัยได้อ านวย  

ความสะดวกยกเว้นค่าใช้จ่ายห้องพัก รวมถึงระบบการใช้ไฟฟ้า และน้ าประปา  ฉะนั้นการที่ได้มีการส่งเสริมฝึกวินัยให้มี  

ความรับผิดชอบ  มีความประหยัด จะเป็นการสร้างจิตส านึกให้ใส่ใจในคุณค่าขอพลังงานต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม 

และยังเป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตัิในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประหยดั ซื่อสตัย์ มีวินัย มีน้ าใจ ให้แก่นักเรียน 

5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

5.4  เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมผีล  และรู้จักด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

5.5  เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ในการลดปญัหาภาวะโลกร้อน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคณุภาพในดา้นคุณธรรมจริยธรรม มีจติส านึกในการอยู่ร่วมกันใน

การร่วมแก้ปญัหาภาวะโลกร้อน 

 6.2 เชิงปริมาณ : หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จ านวน 2 แห่ง   

(หอพักนักเรียนชาย  จ านวน  1  แห่ง   หอพักนักเรียนหญิงจ านวน  1  แห่ง) 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 

 
 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2560-กันยายน  2561 

           7.3 สถานที่ด าเนินการ   หอพักนักเรียนโครงการปฏิรปูเกษตรเพื่อชีวิต  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบล

ถ้ า  อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ     - บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิตเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  40  คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

1.  มีการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏริูปเพื่อชีวิต 

2.  นักเรียน นักศึกษา มีความจติส านึกในการร่วมกันประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพือ่ชีวิต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

ลงช่ือ.......................................ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

(นางจินตนา  ศิริธรรม) 

โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา  ศิริธรรม  งานสวัสดกิารนักเรียนนักศึกษา 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่  1เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพและสร้างโอกาส 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบ่งช้ีที่  3.6 ตัวบ่งช้ีที่  3.7 

     มาตรฐานที่  6  ตัวบ่งช้ีที่  6.4 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช. 



 

 

 
 

มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ1  ห้องพัก การส่งเสริมโดยยึดหลัก

คุณธรรมน า 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียน

ตระหนักส านึกในบทบาทภาระหน้าที่ของตนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมด้วยการประกวดแข่งขันเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสและเสริมสร้าง กระตุ้น ให้ก าลังใจ อันน าไปสู่

การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองและองค์กร 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตัิในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยยดึหลักคุณธรรมน า 8 ประการ คือ ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย์ มวีินัย สุภาพ 

สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ  

5.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม  

5.4  เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมผีล  และรู้จักด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในโดยยึดหลักคุณธรรมน า  

8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักส านึก

ในบทบาทภาระหน้าที่ของตนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ :   

หอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีังงา  จ านวน 2 แห่ง   (หอพักนักเรียนชาย  

จ านวน  1  แห่ง   หอพักนักเรียนหญิงจ านวน  1  แห่ง) 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการด าเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  2560 - กันยายน  2561 

           7.3 สถานที่ด าเนินการ หอพักนักเรียนโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิต  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ต าบลถ้ า  

อ าเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ - บาท 



 

 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิตเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  40  คน 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  

1.  นักเรียนมีการร่วมพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต 

2.  นักเรียนมีความจติส านึกในการร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏริูปเพื่อชีวิต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

                          

                        ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

โครงการ ตรวจสุขภาพของนกัเรียนนักศกึษา  ประจ าปี 2561 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวฉัตรชนก  มัน่การ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่2 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่1 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการตรวจสุขภาพของนักศึกษาของวิทยาลัยมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะครู นักศึกษาและ
ผู้ปกครองจะได้ทราบว่านักศึกษาคนใดมีปัญหาในเรื่องสุขภาพบา้ง เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้ช่วยกันดูแลสขุภาพ  เมื่อมีปัญหาจะได้
แก้ไขได้ทัน และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง การมสีุขภาพดจีะท าให้นักเรียนและนักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข  และเป็น
การกระตุ้นเตือนให้  นักเรยีน และผู้ปกครองหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ  งานพยาบาลจึงจัดท าโครงการตรวจสุขภาพ ภายใน 
วิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษา  
5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อใหน้ักเรียนนักศึกษาให้ความส าคญักับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสขุภาพดีถ้วนหน้า 
 5.3  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน   100  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 



 

 

 
 

6.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีดี 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารบัการตรวจสุขภาพ 
7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.
ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.
พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 ส ารวจนักศึกษาที่มคีวามประสงคต์รวจ
สุขภาพ 

            

2 จัดท าโครงการเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติการจดัโครงการ 

            

3 ประชุมชี้แจงรายละเอยีดการด าเนนิงาน  
มอบหมายหน้าทีร่ับผดิชอบ 

            

4 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง             
5 ตรวจสุขภาพ             
6 ประเมินผล  และสรุปรายงานผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าตอบแทน - บาท 
  รวมงบประมาณ       -  บาท 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  

 10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

 10.3 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในการให้บริการ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีแฟ้มสะสมงาน 100% 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ  หัวหนา้งานครูที่ปรึกษา 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 



 

 

 
 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้  
ทักษะ  ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนก็สามารถสร้าง
เสริมให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม   และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  และมีทักษะด้านต่างๆ  รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น  โรงเรียนได้ตระหนัก
ว่า  การที่นักเรียน  นักศึกษาทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานส าหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ 
รวมถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม เพราะจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในโอกาสต่อไปในภายภาคหน้าเป็นอย่างดี   
5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้นักเรียน  จัดท าแฟ้มสะสมงานเก็บรวบรวม  ประวัติข้อมลูการเรียน  และพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน  

นักศึกษา 

 5.2. เพื่อเป็นข้อมูลในการรับรองหนังสือต่างๆ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน  นักศึกษาในระบบปกติ 60 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.  นักเรียน  นักศึกษาในระบบปกติเก็บสะสมผลงานลงในแฟ้ม   

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา   

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

ด าเนินงานตามโครงการฯ 
            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน             
3 ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา             
4 ติดตามผลงาน             
5 สรุปผลการด าเนินงาน             



 

 

 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ  6,000 บาท 
       รวมงบประมาณ 6,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. แฟ้มสะสมงาน 60 100 6,000  

รวมงบประมาณ 6,000  บาท  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักศึกษาระบบปกติทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน 100% 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 บันทึกการควบคุมเบิกจ่ายวัสด ุ

 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

            ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการอบรมการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นกัศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวฉัตรชนก มัน่การ  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์  ยกระดับคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานสากล 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ภายในสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาดา้นความรู้ทักษะมีการพัฒนาคณุลักษณะที่ประสงค์  สามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนท่ีมี
คุณภาพ  มีคณุธรรม จรยิธรรม  และสามรถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ดังนั้นการพัฒนานักเรียนใหม้ีความรู้  และมีทักษะด้านต่างๆ  มีการสร้างเสริมลักษณะนิสยัที่ดี  ทุกคนมีแฟ้มสะสม

ผลงานส าหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ได้เรยีนรู้  ตลอดจนพฤตกิรรมต่างๆ  รวมถึงประสบการณท์ี่ได้เข้าร่วมเพราะจะเป็น

ประโยชน์กับการศึกษาในโอกาสตอ่ไปในภายภาคหน้าเป็นอยา่งดี  วิทยาลัยจึงเล็งเห็นความส าคญัให้นกัเรียน  นักศึกษาทุกคน

จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 



 

 

 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแฟม้สะสมผลงานสมารถจดัท าแฟ้มไดอ้ย่างถูกต้อง 
 5.2  เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน  ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

 5.3  เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพของผู้เรยีน 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน  นักศึกษาในระบบปกติ จ านวน 60 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน  นักศึกษาในวิทยาลัยมีการจัดเก็บแฟ้มผลงานอย่างเป็นระบบ 
7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา   

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
3 ประชุมวางแผนการปฏิบตัิงาน             
4 จัดอบรมการจัดท าแฟ้ม             
5 สรุปผลการการด าเนินงาน             
6 รายงานผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าอาหาร 1,400  บาท 
  - ค่าวัสดุ  4,800   บาท 
  - ค่าวิทยากร 1,800  บาท 
        รวมงบประมาณ  8,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. อาหารว่าง 70 ชุด 20 1,400  
2. วิทยากร 6 ชม. 300 1,800  
3.  ป้ายไวนลิ 1 แผ่น 1,000 1,000  
4. ปากกาเมจิก 5 กล่อง 100  500  
5. กระดาษบรูฟ 100 แผ่น 3 300  



 

 

 
 

6. กระดาษโฟโต ้ 3 ห่อ 150 450  
7. ดินสอไม ้ 7 กล่อง 50 350  
8. ปากกาน้ าเงิน 72 ด้าม 10 720  
9. ยางลบ 70 แท่ง 5 350  
10. กระดาษ A4 5 รีม 120 600  
12. กระดาษปก 1 รีม 140 140  
13. กระดาษรองปก 6 รีม 65 390  

รวมงบประมาณ 8,000 บาท  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถจดัท าแฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล 

 10.2 สามารถใช้ข้อมูลในแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียนดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 แบบสอบถาม 

                     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                            ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ างานการเงิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์   ทองมาก /หัวหน้างานการเงิน 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

          โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....2 และ 3 ................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........1,3.................................................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........2..... ตัวบ่งช้ี..2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11..... 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางการเงิน ที่ต้องจัดเก็บไว้ส าหรับรอการตรวจสอบย้อนหลัง เป็นระยะเวลา

หลายปีแต่ผู้เก็บเอกสารยังมีน้อย ไม่สามารถเก็บเอกสารได้หมด เพราะเอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี เพ่ือให้การเก็บเอกสาร

เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ งานการเงินจึงจ าเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสารการเงิน เพื่อไม่ให้เกดิการ

ช ารุดหรือเสียหายและเกิดผลดีต่อวิทยาลัย และการจัดท าเอกสารทางการเงิน บางครั้งต้องมีการจดัพิมพ์เอกสารสีเพื่อให้มี

หลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นและตรวจสอบได้ง่าย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอรส์ี

ในการจัดท าเอกสารดังกล่าว 

 



 

 

 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดท าเอกสารทางการเงินท่ีถูกต้องครบถว้นและสมบูรณ์ให้กับวิทยาลยั  

 5.2 เพื่อการเก็บรักษาเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.3 เพื่อพัฒนาการจัดท าเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู ้

  6.1.2 เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจต็  จ านวน 1 เครื่อง    

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อให้งานการเงินมีที่เก็บเอกสารส าคัญของวิทยาลยั 

  6.2.2 เพื่อให้งานการเงินมีเครื่องปริน้เตอรส์ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   /            

2 ด าเนินงานโครงการ    /   /   /         

3 สรุปผลโครงการ              / 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

     รวมงบประมาณ ..................15,590.-.........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าครุภัณฑ ์     

-เครื่องส ารองไฟ 5 เครื่อง 3,200 16,000.-  

-ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 4,900.- 4,900.-  

-ตู้เก็บเอกสาร 2 ประต ู 1 ตู้ 5,700.- 5,700.-  

-เครื่องปริ้นเตอร์สีอิงค์เจ็ต 1 เครื่อง 4,990.- 4,990.-  

รวมงบประมาณ 31,590.-                  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 



 

 

 
 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผลผลติ (Out puts) มีตู้เอกสารงานการเงินเพื่อเก็บเอกสารใหเ้ปน็ระเบียบและมีเครื่อง        ปริ้นเตอร์สเีพื่อจัดท า

เอกสารทางการเงินให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานสรุปผลโครงการ 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ     

                                                                     ( นางไพรัตน์   ทองมาก ) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ างานบัญชี  

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  งานบัญชี 

2. ลักษณะโครงการ 

  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที ่

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่  ตัวบ่งช้ี 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  เนื่องจากในการปฏิบัติงานทางบัญชี  มีการใช้เครื่องปริ้นเตอร์เพื่อพิมพ์งานเกี่ยวกับ

งานบัญชี  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  จ าเป็นต้องเครื่องปริ้นท่ีน้ าหมึกคงทน  ไม่ลอกซึม และตรวจสอบได้ง่าย ท า

ให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ได้มาตรฐานในการจัดท าเอกสารดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดท าเอกสารทางบัญชีให้กับวิทยาลัยฯ 

2. เพื่อพัฒนาการจัดท างานบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 ป้าหมายเชิงปริมาณ 

 เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 เพื่อให้งานบัญชีมีเครื่องปริ้นเตอรใ์ช้ในการด าเนินงาน 

7. สถานที่ด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 



 

 

 
 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา 

ขั้นตอน 

การด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย

เหต ุพ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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. ด าเนินการโครงการ              

3. สรุปโครงการ              

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ            ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ........... 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ 

รายการ 

  

จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

(หน่วย) (บาท) (บาท) 

ครุภัณฑ์     

- เคร่ืองปร้ินเตอร์  1 เครื่อง 14,500 14,500  

รวมเงินทั้งสิ้น   14,500  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  ผลผลิต (Out  puts)    : ได้เอกสารในการประกอบการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

-  ผลลัพธ์ (Out  comes): การพิมพ์งานทางการเงินและบญัชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  และรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเอกสารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน 

11.  การประเมินผล 
- 

                     ลงช่ือ  .....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                               (นางทัศน์ดาว  นันทโย) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางศิริพร  วรรธกานนท์  หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพเิศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่……3………………………………….. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที…่…6…………………………………….. 



 

 

 
 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2.............ตัวบ่งช้ี...2.2,2.3,2.6..................................... 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

เนื่องจากในการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  จะต้องมีเครื่องใช้ส านักงานประกอบ

ในการท างานซึ่งจะต้องติดตั้งไว้ในห้องส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

สะดวกสบาย   เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะ  จ าเป็นต้องสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เครื่องพร้อม

ทั้งเครื่องปริ้นที่น้ าหมึกคงทน จ านวน 1 เครื่อง   ไม่ลอกซึม และตรวจสอบได้ง่าย ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ จึง

จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์และตู้เก็บเอกสารที่สามารถเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ได้

มาตรฐานในการจัดท าเอกสารดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร ให้กับวิทยาลัยฯ 

2. เพื่อพัฒนาการจัดท างานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - เครื่องคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 เครื่อง 

- เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู้ 

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - เพื่อให้งานศูนย์บ่มเพาะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในการด าเนินงาน และตู้เก็บเอกสาร

เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อย 

7. สถานที่ด าเนินการ ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา 

ขั้นตอน 

การด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย

เหต ุพ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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. ด าเนินการโครงการ              

3. สรุปโครงการ              

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ            ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ........... 

                                ครุภัณฑ์   ...........41,500............... บาท 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ 

รายการ 

  

จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

(หน่วย) (บาท) (บาท) 

ครุภัณฑ์     

- เครื่องคอมพิวเตอร์  1 เครื่อง 22,000 22,000  

- เครื่องปริ้นเตอร์  1 เครื่อง 14,500 14,500  

-ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 1 ตู ้ 5,000 5,000  

รวมเงินทั้งสิ้น   41,500  

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  ผลผลิต (Out  puts)    : ได้เอกสารในการประกอบการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

-  ผลลัพธ์ (Out  comes): การพิมพ์งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเอกสารทื ่

                                 สามารถเก็บไวไ้ด้นาน 

11.  การประเมินผล 
- 

                      ลงช่ือ ................................. ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                            (นางศิริพร  วรรธกานนท์) 

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพเิศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....................3....................................................................................... 

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

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปิดรับนักศึกษาทั้งที่เป็นเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  จบช้ัน 

ม.3  เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานท า หรือจะศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตร

ให้กับเกษตรกร หรือผูส้นใจ ไดเ้รยีนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และปฏบิัติจรงิ เป็นการพัฒนาคนในภาคการเกษตร ให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน จึงได้



 

 

 
 

มีโครงการนี้ขึ้น เมื่อสนองความตอ้งการของชุมชน โดยให้นักศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลยัฯ เป็นเวลา 60 วัน และเรียนที่กลุ่มที่ตั้ง

ของนักศึกษา โดยให้ท าโครงการเกษตรควบคู่กันไป 

5. วตัถุประสงค ์

 5.1เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท 

5.2เพ่ือเป็นการเพิ่มคณุวุฒิการศึกษาให้กับเกษตรกร และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

5.3 เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข และพัฒนาสังคมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อส่วนรวม 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร ปวช. ประเภทเกษตรกรรม ให้กับบุคคลทั่วไป 

 6.2 เชิงปริมาณ :เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้เรยีนของวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 200 คน รวมทุกช้ันปี  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าครุภัณฑ์ .................................30,000.................................. บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เคร่ือง 30,000 30,000  

รวมงบประมาณ  30,000 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 



 

 

 
 

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับความรู้ทางดา้นเทคโนโลยี และวิชาการ สามารถไปปรับใช้ ใน

การประกอบอาชีพ และชีวิตประจ าวัน   2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ เทคนิคทาง

การเกษตรได ้

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 จากรายงาน จากผลการด าเนินโครงการ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ      

 

                                                     ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (นางวัลประภา  อน้สุวรรณ) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพเิศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....................3....................................................................................... 

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

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยแผนกวิชาช่างกลเกษตรมีการสอนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส. ซึ่งในการท าการเรียนการสอน

แผนกวิชาช่างกลเกษตรต้องใช้สื่อการเรยีนการสอนและนวตักรรมใหม่ๆ ซึ่งค้นหาข้อมลูในระบบอินเตอร์เน็ต ประกอบกับแผนก

วิชาช่างกลเกษตรไม่มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เนต็ที่ให้นักศกึษาได้ท าการเรียนการสอนอีกทั้งแผนกวิชาไมไ่ด้ขอจัดซื้อ

ครุภณัฑ์มาเป็นระยะเวลา 10 ปี จึงมีความจ าเป็นในการเรยีนการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช.และปวส. 

5.2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

5.3 เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ของสื่อการเรยีนการสอน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศกึษาในระดับ ปวช.และปวส. 

 6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับ ปวช.และปวส. 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 



 

 

 
 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าครุภัณฑ์ .................................55,000.................................. บาท 

       รวมงบประมาณ ...........................55,000...............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     

โปรเจ็คเตอร ์ 1 เครื่อง 25,000 25,000  

คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 1 เครื่อง 25,000 25,000  

ค่าใช้สอย     

วางระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 1 จุด 5,000 5,000  

รวมงบประมาณ  55,000 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. 

 ผลลัพธ ์(Out comes): นักศึกษาได้รบัความรู้ทางเทคโนโลยีและวชิาการสมัยใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ใน

การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสทิธิภาพและถูกต้องปลอดภัย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 จากรายงาน จากผลการด าเนินโครงการ  เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

                                                    ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าท่ีร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร ์



 

 

 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....................3....................................................................................... 

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

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยแผนกวิชาช่างกลเกษตรมีการสอนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส. ซึ่งในการท าการเรียนการสอน

แผนกวิชาต้องมีการใช้อุปกรณส์ื่อการเรยีนการสอนและนวตักรรมใหม่ๆ ซึ่งครภุัณฑ์บางส่วนช ารุดไมส่ามารถใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่อง และใช้งานได้ ซึ่งมีความจ าเป็นในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช.และปวส. 

5.2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : ได้ครุภณัฑ์แผนกวิชาพืชศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 

 6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับ ปวช.และปวส. 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

  ต.ค.

60 

พ.ย. 

60 

ธ.ค. 

60 

ม.ค.

61 

ก.พ.

61 

มี.ค.

61 

เม.ย.

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค.

61 

ส.ค.

61 

ก.ย. 

61 

1 เสนอโครงการ             

2 ด าเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าครุภัณฑ์ .................................92,000.................................. บาท 

       รวมงบประมาณ ...........................92,000...............................  บาท 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     

เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง 10,000 10,000  

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง 25,000 25,000  

เครื่องปริ้นเตอร์ Laser 1 เครื่อง 10,000 10,000  

เครื่องปริ้นเตอร์ inkjet 1 เครื่อง 5,000 5,000  

พัดลมโคจร 16 ตัว 2,000 32,000  

เครื่องรีเฟกโตมิเตอร ์ 1 เครื่อง 10,000 10,000  

รวมงบประมาณ  92,000 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. มีอปุกรณ์ใช้งาน 

 ผลลัพธ ์(Out comes): นักศึกษาได้รบัความรู้ทางเทคโนโลยีและวชิาการสมัยใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ใน

การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสทิธิภาพและถูกต้องปลอดภัย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 จากรายงานตดิตามผล 

                                        ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (ว่าที่ร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด 

2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง     โครงการ/งานใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบ่งชี้................................ 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จ าเป็นต้องเรยีนรู้ 

เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เรียนรู้การตดัเย็บเสื้อผ้า การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับ

วัย  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้   

  5.2   ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าที่ช ารุดได ้



 

 

 
 

 5.3   แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด   

 5.4   ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า  สี  รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได ้

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตัิตามจุดประสงค์รายวชิาได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับช้ันปวช. 2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จ านวน  14  คน มีวัสดุฝึกอย่างเพยีงพอ 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการตามจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2561 – 30 กันยายน  2561  

 7.3 สถานท่ีด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ................................ 

  - ค่าครุภัณฑ์   18,000    บาท 

  รวมงบประมาณ           18,000    บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     

1. จักรเย็บผา้ 3 เครื่อง 6,000 18,000  

รวมงบประมาณ 18,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  มีวัสดฝุึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ ์(Out comes):  นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้   

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - จากการสังเกต  

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาของนักเรียน 

               ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานสารบรรณ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางมณีโชติ  ช้างศรี /หัวหน้างานสารบรรณ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 



 

 

 
 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่....2 และ 3 ................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........1,3.................................................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........2..... ตัวบ่งช้ี..2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11..... 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล   

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดส่งเอกสารราชการที่สะดวกถูกต้องครบถ้วนและสมบรูณ์ให้กับวิทยาลัย  

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 เครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง    

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อให้รับ-ส่งเอกสารราชการของวิทยาลัยให้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   /            
2 ด าเนินงานโครงการ    /   /   /         
3 สรุปผลโครงการ              / 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าครุภัณฑ์..............5,032..-..............................บาท 
       รวมงบประมาณ ...............5,032.-.........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     
เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง  5,032  

รวมงบประมาณ 5,032.-                  บาท  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

 



 

 

 
 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 ผลผลติ (Out puts) มีเครื่องโทรสาร เพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการของวิทยาลัยให้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานสารบรรณมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานสรุปผลโครงการ 

 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (  นางมณีโชติ  ช้างศรี ) 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานแนะแนว 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที1่การประเมินภายนอกสถานศกึษาตัวบ่งชี้ที ่17,18 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.........4.................... ตัวบ่งชี.้......4.1............................................................ 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวฯมหีน้าท่ีแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อ่ืนๆเพื่อประชาสมัพันธ์ให้นักเรียน  นักศึกษา 

ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกดิความรู้ความเข้าใจในการเกษตรทีแ่ท้จริงและประกอบการตัดสินใจในการเรยีนต่อในสายอาชีพ

ที่เปิดสอนในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาท่ีเป็นรุ่นพ่ีในโรงเรียนนั้นๆไปประชาสมัพันธ์ชวนน้อง

ที่โรงเรียนเดิมเข้ามาเรียนตามโครงการ “พี่ชวนน้องเรียนวษท.พังงา”  

5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

         2.เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีังงา  

         3. เพื่อให้รุ่นพ่ีที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้ชักชวนรุ่นน้องที่โรงเรียนเดิมเข้ามาเรียนมากขึ้น 

6. เป้าหมาย 

 เชิงคุณภาพ  

  6.1 นักเรียนม.3 และม.6 ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประมาณ 40-50 โรงเรียน สามารถเข้าใจในการ เรียนการ

สอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น 

  6.2 นักเรียนเข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

  6.3 นักเรียนในระดับพื้นฐานใน จ.พังงา ภูเก็ต และกระบี่ได้รู้จักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 



 

 

 
 

 เชิงปริมาณ  

  6.4 สามารถท าให้มีนักเรียนเข้ามีเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

             6.5 ครู-ผู้ปกครอง -นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรยีนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากข้ึน  

7. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในเขตการศึกษาเขตจ.พังงา  และกระบี่ 

8.การด าเนินงานกิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ พ.ย. 2560 – ก.พ 2561   

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย

เหตุ 
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.จัดท าโครงการ              

2.เสนอโครงการ              

3.อนุมัติโครงการ              

4.ด าเนินการ              

5.สรุป              

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.................................... 

  - ค่าครุภณัฑ ์  5,000  บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการเรียนรู้

และแนวทางการเรียนการสอนและการด ารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1.มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมาขึ้น 

                     2.นักเรียนท่ีเข้ามามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร 

                                              และเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

                     3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากข้ึน 

 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     

- เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 5,000 5,000  

รวมงบประมาณ 5,000  บาท  



 

 

 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

 

                        ลงช่ือ.............................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
โครงการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการ/งานต่อเนื่อง     โครงการ/งานใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเ้รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

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

4.สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การด าเนินการจัดและตกแต่งภมูิทัศน์ โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย 

ความสวยงาม การอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ตามรายวิชาการจัดและตกแต่งภูมิทัศน ์

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้นักศึกษาด าเนินการจดัการแต่งงานภูมิทัศน์ ได้อย่างถูกต้อง 

 2. เพื่อผลิตวสัดุตกแต่งในงานภูมทิัศน์ 

6.เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานได้ตามสภาพจริง 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ผลิตพันธ์ุไม้ต้นทองอุไร จ านวน 50 กระถาง 

7.การด าเนินงานกิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน                   

ขั้นตอนการ

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย

เหตุ 
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.จัดซื้อวัสด ุ              

3.ด าเนินงานโครงการ              

4.สรุปประเมินผล              



 

 

 
 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ    แผนกวิชาพืชศาสตร์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ. อื่นๆ....................................... 

  - ค่าวัสดุ                 30,000             บาท 

       รวมงบประมาณ           30,000             บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.ต้นทองอุไร 50 กระถาง 300  บาท 15,000  

2. ปุ๋ยคอก 300 กระสอบ 50  บาท 15,000  

รวมงบประมาณ               30,000      บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต - ผลิตวสัดุตกแต่งในงานภูมิทัศน์ได้  

            ผลลัพธ์ -นักศึกษามีทักษะในการจัดตกแตง่ดูแลสวน จ านวน 15 คน 

10. การประเมินผล 

               สรุปรายงานผลโครงการ 

   

                              ลงช่ือ........................... ผู้เสนอโครงการ 

     (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

             

1.ชื่อโครงการ   โครงการสอนวิชาการผลิตไมด้อกไม้ประดับ 
   ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง    โครงการ/งานใหม ่
2. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
4. สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร ์
5. หลักการและเหตุ (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ประโยชน์ในงาน
ตกแต่งบริเวณอาคารสถานท่ีของวิทยาลัยฯใช้เป็นแปลงสาธิตให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานตามสายวิชาการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
6. วัตถุงประสงค์ 
 1. เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม ฝึกทักษะการเรียนการสอนของครู อาจารย์ นักศึกษา 
 2. เพื่อผลิตพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ส าหรับตกแต่งสถานท่ีภายในวทิยาลัย 
7. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  - นักศึกษาได้รบัการฝึกปฏิบตัิงานไดต้ามสภาพจริง 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ - ผลิตไมด้อกไม้ประดับ จ านวน 1000 ต้น 



 

 

 
 

8.  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
 8.1  การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.1.1    ความพอประมาณ 
  8.1.2   ความมีเหตุผล 
  8.1.3   การมีภูมคิุ้มกันท่ีด ี
  8.1.4  เงื่อนไข    ความรู้   คุณธรรม  
 8.2  สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสอศ.  คือ 
  สนองพันธกิจของวิทยาลัยฯ  คือ 
   -จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(เกษตรกรรม)
หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง และหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง
เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
   - ฝึกให้ผู้เรยีน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
  สนองยุทธศาสตร์ของสอศ.  คือ 
   -ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 
 8.3  สนับสนุนมาตรฐาน 
  การประเมินภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2, 5 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3, 5.1, 5.2 
    การประเมินภายนอกสถานศกึษา  มาตรฐานที่  -  ตัวบ่งช้ีที่ - 
9. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.จัดซื้อวัสด ุ              
3.ด าเนินงานโครงการ              
4.สรุปประเมินผล              

10. แผนการใช้จ่าย 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลาที่ใช้

จ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 

ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. 
- ค่าตอบแทน -      
- ค่าใช้สอย -      
- ค่าวัสดุ ต.ค.57– ก.ย.58 45,500.-     
- ค่าครุภัณฑ์ -      
- ค่าที่ดิน -      

รวม  10,000.-  
11.ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น - 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต 



 

 

 
 

  - ผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้จ านวน 1000 ต้น 
 ผลลัพธ ์
  -นักศึกษาได้ทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือน าความรูไ้ม้ประกอบอาชีพได้ 
13. การประเมินผล 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการสอนวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
ค่าวัสด ุ    
1. เมล็ดพันธ์ุไม้ดอก 30  ซอง 50 บาท 1,500.- 
2. กระถางพลาสติก 140 ใบ 25 บาท 3,500.- 
3. พันธุ์ไม้ประดับ 250 ต้น 20 บาท 5,000.- 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000.- 
ประมาณการรายรับ – บาท 

    
             ลงช่ือ........................................ผูเ้สนอโครงการ 

   (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
โครงการสอนวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการ/งานต่อเนื่อง     โครงการ/งานใหม่ 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเ้รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

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

4.สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การด าเนินการวิชาทกัษะวิชาชีพเกษตร  โดยด าเนินงานบูรณาการให้

เข้ากับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นการสนับสนุนของวิทยาลยั 

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสอดคล้องกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่

 2. เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ปฏบิัติจริง 

6.เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - ท าให้นักศึกษามีทักษะวิชาชีพเกษตร   

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 



 

 

 
 

  - ปลูกผักสวนครัวในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่จ านวน  5  ชนิด 

7.การด าเนินงานกิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน                   

ขั้นตอนการ

ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย

เหตุ 
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.จัดซื้อวัสด ุ              

3.ด าเนินงานโครงการ              

4.สรุปประเมินผล              

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

 7.3 สถานที่ด าเนินการ    แผนกวิชาพืชศาสตร์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ....................................... 

  - ค่าวัสดุ                 5,000                                 บาท 

       รวมงบประมาณ            5,000                               บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1. เมล็ดพันธ์ุผัก 30  ซอง 50  บาท 1,500  

2. ปุ๋ยคอก 70 กระสอบ 50  บาท 3,500  

รวมงบประมาณ                     5,000   บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต  - ปลูกผักสวนครัวในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ่จ านวน  5  ชนิด 

 ผลลัพธ ์ - นักศึกษาได้มีทักษะการเกษตร เพื่อน าไปประกอบอาชีพ 

10. การประเมินผล 

               สรุปรายงานผลโครงการ 

   

                    ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

  

 



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................ 

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม  จัดท าข้ึนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนการสอนราย วิชาหลักพืช

กรรม  ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเป็นแหล่งสาธิตให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติงาน  ตามรายวิชา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบตัิการปลูกผัก อย่างมีระบบโดยการวางแผน  ด าเนินงาน แก้ไขปญัหาในการผลิต  

การจัดการหลังการผลิต  และจ าหน่าย 

 5.2  เพื่อให้มีเจตคติ และนิสัยทีด่ีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์ รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

  6.1.1 นักเรียนสามารถเรยีนรู้ และฝึกทักษะ ประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  6.1.2 สามารถผลิต และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และท้องถิ่นได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

  6.2.1 ใช้สอนนักศึกษา ปวช.1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ  

  6.2.2 ให้นักศึกษาท าแปลงปลูกผกัคนละ  5  แปลง 

7. สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             



 

 

 
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  ............... ...........4,000......................................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก 20 ซอง 20 400  

-ปุ๋ยคอก(มูลวัว) 50 กระสอบ 50 2,500  

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

รวมงบประมาณ  4,000  บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรยีนการสอนวิชา  หลักพืชกรรม 

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ปฏิบัติการปลูกผกั  2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพเกษตร 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักเรียน   

            11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

                      ลงช่ือ...............................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

   (นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ) 

โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................ 

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

 

 



 

 

 
 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก  จัดท าข้ึนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนการสอนราย วิชา

โครงการผลติพืชผัก  ตามหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเป็นแหล่งสาธติใหน้ักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัติงาน  

ตามรายวิชา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถปฏิบตัิการปลูกผัก อย่างมีระบบโดยการวางแผน  ด าเนินงาน แก้ไขปญัหา.ในการผลิต  

การจัดการหลังการผลิต  และจ าหน่าย 

 5.2  เพื่อให้มีเจตคติ และนิสัยทีด่ีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มคีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค์ รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคณุภาพ :  

  6.1.1 นักเรียนสามารถเรยีนรู้ และฝึกทักษะ ประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  6.1.2 สามารถผลิต และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และท้องถิ่นได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

  6.2.1 ใช้สอนนักศึกษา ปวช.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการผลิตพืชผัก   

  6.2.2 ให้นักศึกษาท าแปลงปลูกผกัคนละ  3  แปลง 

7. สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  ........................................6,000......................................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก 10 ซอง 20 200  



 

 

 
 

-ปุ๋ยคอก(มูลวัว) 50 กระสอบ 50 2,500  

-ปุ๋ยสูตร 13-13-21 1 กระสอบ 1,100 1,100  

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

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

รวมงบประมาณ  6,000 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรยีนการสอนวิชา  โครงการผลติพืชผัก   

 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ปฏิบัติการปลูกผกั  2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพเกษตร 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักเรียน  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

                 ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ) 

โครงการสอน รหัสวิชา 2501-2006 วิชาดินและน้ าเพ่ือการเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกจิที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งช้ี  6.4 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านความรู้และทกัษะผ่านการท างานท่ีมีการ

ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมผีลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้  วิชารหัสวิชา 2501-2006 ดิน

และน้ าเพื่อการเกษตรเป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับความส าคัญของดินและน้ าเพื่อการเกษตร ช้ันดิน ชนิด ส่วนประกอบและ

โครงสร้างของดิน การวิเคราะห์ดนิและน้ าเบื้องต้น การเพิ่มความอดุมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ าและวธิีการให้น้ าเพื่อการเกษตร 

 ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการสอน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้ าเพื่อการเกษตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตรเ์พื่อให้นักเรียนนักศึกษา



 

 

 
 

สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์และจดัการเกี่ยวกับดินและน้ าเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษาปวช.3 รหสัวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้ าเพื่อการเกษตร ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้ าเพื่อการเกษตร ภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2561   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์             
3 ด าเนินโครงการ             
4 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ............................5,345............................. บาท 
  - ค่าใช้สอย.............................4,655.................................บาท 
       รวมงบประมาณ ........................10,0000...............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เคและ กรด-
ด่าง ของดิน NPK pH Test Kit for 
soil 

1 ชุด 4,945 4,945  

2. ค่าเมลด็พันธ์ุผัก 20ซอง 20 400  



 

 

 
 

ค่าใช้สอย     
1.ค่าจ้างติดตั้งระบบให้น้ าพืชเพื่อ
การเกษตรพร้อมอุปกรณ ์

1จุด 4,655 4,655  

รวมงบประมาณ 10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้ าเพื่อการเกษตร ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

                                                         

         ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี.................................  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

                              (อุทยั  บุตตโลบล) 

โครงการสอน รหัสวิชา 2501-2216  วิชา การขยายพันธุ์พืช 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจ า 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ยกระดับคณุภาพผู้เรียน / เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยทุธศาสตร์ที่ 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่6 ตัวบ่งช้ี  6.4 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 ดวยในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2561แผนกวิชาพืชศาสตร ไดเปดสอนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช บริบทรายวิชามีทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีตองานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชาจึงมีความจ า

เปนตองจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบูรณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาขยายพันธ์ุพืชได้ถูกต้อง 

5.2 เพื่อใชเปนแปลงฝกปฏิบัติงานในรายวิชา การขยายพันธุ์พืช 

5.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรขูองนักศึกษา และเกษตรกร 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 



 

 

 
 

  6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 2501-2216วิชา การขยายพันธุ์พืช ภาคเรยีนที่ 1 ปี

การศึกษา 2561 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

7.  สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค 

60. 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์             
3 ด าเนินโครงการ             
4 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ............................10,000............................. บาท 
      รวมงบประมาณ ........................10,000...............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ต้นแม่พันธุ์ก่ิงตอน 50 ก่ิง 50  2,500  
2.  ต้นแม่พันธ์ุแบบทาบกิ่ง 50 ก่ิง 50  2,500  
3.  มีดและใบมดี 10 ชุด 250 2,500  
4. ต้นแม่พันธุ์แบบอ่ืนๆ 50 ก่ิง 250 2,500  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 2501-2216วิชา การขยายพันธุ์พืช ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561 สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

  

 



 

 

 
 

     ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี .........................................  ผู้เสนอโครงการ 

  (อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการสอน รหัสวิชา 3502-2211  วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ยกระดับคณุภาพผู้เรียน / เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยทุธศาสตร์ที่ 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่6 ตัวบ่งช้ี  6.4 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการท างานที่มีการ

ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้  วิชารหัสวิชา 3502-2211  วิชา 

สารชีวภาพในงานผลิตพืช  เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความส าคัญและประโยชน์ของสารชีวภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการท างานของสารชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการออก

ฤทธิ์ การผลิต การเตรียมและใช้สารชีวภาพ ข้อพิจารณาในการใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืช 

 ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการสอน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้

เข้าใจความส าคัญ ชนิดและประเภท กลไกการท างาน หลักการและกระบวนการในการผลิตและใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืช 

สามารถวางแผน จัดเตรียม ผลิตและใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงประโยชน์และ

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษาปวส.2รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลติพืช ภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษา ปวส.2 ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนท่ี 

1 ปีการศึกษา 2561 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 

 

 
 

7.  สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

. 
60 

พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์             
3 ด าเนินโครงการ             
4 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ............................15,000............................. บาท 
       รวมงบประมาณ ............................15,000...............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ข้าวสารเจ้า 50ก.ก. 35 1,750  
2.  ส าลีขนาด 150 กรัม 3  ม้วน 50 150  
3.  ยางรัดวงเล็ก 3  ก.ก. 145 435  
4.  แอลกอฮอล์ 70 % ขนาด 450 ซีซี 3 ขวด 85 255  
5.  ถุงพลาสติกใสทนร้อน ขนาด 8  X 
12นิ้ว 

3ก.ก. 130 390  

6.  หัวเช้ือไตรโครเดอร์มา  5 ขวด 180 900  
7.  หม้อหุงข้าวขนาด 5 ลิตร 1 ใบ 2,850  2,850  
8.  กล่องพลาสติกมลี้อเลื่อน  1ใบ 700 700  
9.  สารชีวภัณฑส์ าเร็จรปู 10 ชุด 257 2,570 

รวมงบประมาณ 15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักศึกษา ปวส.2ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนท่ี 2ปี

การศึกษา 2561สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 



 

 

 
 

       ลงช่ือ ว่าท่ีร.ต. .........................................  ผู้เสนอโครงการ 

                               (อุทัย  บุตตโลบล)  

โครงการสอน รหัสวิชา 3502-2209  วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งช้ี  6.4 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการท างานที่มีการ

ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้  วิชารหัสวิชา 3502-2209  การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความความส าคัญชนิดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช การเจริญของ

ช้ินส่วนพืชที่น ามาเพาะเลี้ยง เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาหาและการเตรียมอาหารส าหรับ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเลือก  การเตรียมการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืช การชักน าให้เกิดแคลลัส การย้ายแคลลัส การเพาะเลี้ยง

เอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณู  การเกิดออร์แกโนเจเนเซีสและเอมบริโอเจนเนซีส เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปฏิบัติ

ดูแลรัก๋ษา ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร 

 ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการสอน รหัสวิชา 3502-2209วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวนเพื่อให้นักศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษาปวส.1รหัสวิชา 3502-2209วิชา การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช ภาคเรียนที่ 

2ปีการศึกษา 2561 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษา ปวส.1 รหสัวิชา 3502-2209วิชา การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช  ภาคเรียนท่ี  1ปีการศึกษา 

2561 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 

 

 
 

7.  สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

. 
60 

พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์             
3 ด าเนินโครงการ             
4 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ............................20,000............................. บาท 
       รวมงบประมาณ ............................20,000...............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ต้นแม่พันพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2,000  ต้น 10 20,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักศึกษา ปวส.1ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 3502-2209 วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ภาคเรียนท่ี 1ปี

การศึกษา 2561 สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

 

     ลงช่ือ ว่าท่ีร.ต. .........................................  ผูเ้สนอโครงการ 

 (อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการสอน รหัสวิชา 2501-2008วิชาการเกษตรผสมผสาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจ า 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 



 

 

 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่ยกระดับคณุภาพผู้เรียน / เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยทุธศาสตร์ที่ 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งช้ี  6.4 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

 ดวยในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 แผนกวิชาพืชศาสตร ไดเปดสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสานบริบทรายวิชามี

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จดุประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดตีองานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชาจึงมี

ความจ าเปนตองจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบรูณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร สนับสนุนการจัดการเรยีนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเปนแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

5.2 เพื่อใชเปนแปลงฝกปฏิบัติงานในรายวิชาการเกษตรผสมผสาน รายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร 

5.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรขูองนักศึกษา และเกษตรกร  

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรยีน รหสัวิชา 2501-2008วิชา การเกษตรผสมผสาน ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2561 

 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.  สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค 

60. 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย.
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์             
3 ด าเนินโครงการ             
4 สรุป ตดิตาม ประเมินผล             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ............................15,000............................. บาท 
       รวมงบประมาณ ....................15,000..........................  บาท 
 
 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ปุ๋ยคอก 100  กระสอบ 50 5,000  
2.  ปุ๋ยสูตร 15-15-15 2 กระสอบ 1,000 2,000  
3.  ปุ๋ยสูตร 46-0-0 2 กระสอบ 1,000 2,000  
4.  ก้อนเชื้อเห็ด 300 ก้อน 20 6,000  

รวมงบประมาณ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ*   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1  นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบยีนเรียน รหัสวิชา 2501-2008วิชา การเกษตรผสมผสาน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 

2561สามารถเรยีนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

     ลงช่ือ ว่าท่ีร.ต. .........................................  ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                   (อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์  บุญชัด /แผนกวิชาสตัวศาสตร ์    
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน มิติที่ 2. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา /

เสรมิสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา...2....................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6..................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2,6............................. ตัวบ่งช้ี..... 2.2, 2.3, 6.4........................ 
4. หลักการและเหตุผล  

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)เนื่องไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกที่ เลี้ยงง่าย  มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้อม  หากินได้เองในธรรมชาติ  อัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างต่ า  แต่ถ้าหากได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์โดยการ
คัดเลือก จะให้ผลผลิตดี   ราคาจ าหน่ายสูง   
5. วัตถุประสงค ์  
 1.เพื่อให้สามารถปฏิบัติการผลิตสตัว์อย่างมีระบบโดยการวางแผนด าเนินงานแก้ไขปัญหาในการผลิต การจัดการหลัง
การผลิตเพื่อยังชีพและการจ าหนา่ย 
 2.เพื่อพัฒนาสายพันธ์ุไก่พ้ืนเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพการเลีย้งในท้องถิ่น โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 
 

6. เป้าหมาย   
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.เพื่อพัฒนาสายพันธ์ุไก่พ้ืนเมือง  1 สายพันธ์ุ 
  2.เพื่อผลิตไก่พ้ืนเมืองจ าหนา่ย จ านวน 100  ตัว 
 6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ  สถานศึกษา เอกชน 
สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.ท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.จ าหน่ายไก่พ้ืนเมืองได้  100 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท 
  4. สามารถผลติและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 
  - ค่าวัสดุ  .......................5,000.......................... บาท 
  รวมงบประมาณ   ......................5,000.....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการเลีย้งไกพ่ื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.ลูกไก่พื้นเมือง 100 ตัว 10.74 1,074  
2.อาหารไก่เนื้อระยะที่ 1 4 กระสอบ 490 1,960  
3.อาหารไก่เนื้อระยะที่2 4กระสอบ 480 1,920  
5.วัคซีนฝีดาษไก ่ 1 ขวด 14 14  
6.วัคซีนหลอดลมอักเสบ 1ขวด 7 7  
7.วัคซีนอหิวาต์ไก ่ 1ขวด 25 25  
8.อวนกั้นคอกไก่     
รวมเงินทั้งสิ้น 5,000  



 

 

 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ผลผลิต(Out puts) 
  1.นักเรียนได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไกพ่ื้นเมือง 
  2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการผลิตสตัว์มีความคิดริเริม่  สร้างสรรค์ความรับผิดชอบ  ขยันและอดทน 
  3.ผลิตและคดัเลือกไก่พ้ืนเมือง 1 สายพันธ์ุ 
  4.ผลิตไก่พ้ืนเมืองจ าหน่าย 100 ตัว  
 10.2  ผลลัพธ์(Out comes)  
  1. นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้  การผลติไก่พ้ืนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  2. ให้บริการความรู้เกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. มีรายได้   8,000 บาท 
11.การประเมินผล 
 1. จากการเรียนของนักศึกษา 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 
 
 

      ลงช่ือ ..................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
    (นายนิรันดร์  บญุชัด) 

 
โครงการสอนวิชา โครงการ โรคสัตว์น้ าการจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ า 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม  แผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่1-2  ตัวบ่งชี้1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรยีนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลส าเรจ็ นักศึกษามคีวามรู้ ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ์

ด้านวิชาชีพจริง จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบตัิจริง ตั้งแต่การวางแผน การด าเนนิงาน รายงานและสรุปผล 

เพื่อเป็นการฝึกใหค้ิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

5. วัตถุประสงค ์

1.   เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตัิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
2. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีวสัดุเพียงพอและเพิม่ประสิทธิภาพตอ่การเรียนการสอน 



 

 

 
 

3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาชีพประมง 
6. เป้าหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ : 

 - นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  รวม

จ านวน  10คน      

6.2 เชิงคุณภาพ :  

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ ามีทักษะในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงสัตว์น้ าได ้
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพได ้
7. สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ ......................18,630............................. บาท 

  รวมงบประมาณ .........18,630..........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่

ต้องการ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - ยาเหลอืง 10 ซอง 50 500  

  - ยาก าจัดพยาธภิายนอก 1 กระป๋อง 150 150  

  - ยารักษาโรคจุดขาว 1 ขวด 180 180  

  - ฟอร์มาลิน 1 แกลลอน 510 510  

     



 

 

 
 

  - เกลือส าหรับป้องกันโรค 5 ถุง 26 130  

  - แอลกอฮอล ์ 1 ขวด 95 95  

  - สวิงขนาดเล็ก 5 อัน 65 325  

  - สวิงขนาดกลาง 5 อัน 85 425  

  - น้ ายาล้างจานทีโพลล ์ 4 ถุง 35 140  

  - สก็อตไบรท ์ 2  โหล 180 360  

  - ขวดโหล 6 ขวด 245 1,470  

  - น้ ายาบัฟเฟอร์ 7 1 ขวด 700 700  

  - พ่อแม่พันธ์ุปลากัด 5 คู ่ 400 2,000  

  - อาหารปลาขนาดเล็ก 10 ถุง 80 800  

  - อาหารปลาขนาดกลาง 10 ถุง 60 600  

  - ปุ๋ยเคม ี 2 ก.ก. 25 50  

  - มูลไก ่ 2 กระสอบ 50 100  

  - ปูนขาว 3 ถุง 25 75  

  - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10 ชุด 80 800  

  - เสื้อกาวน ์ 3 ตัว 550 1,650  

  - ขวด BOD 6 ขวด 420 2,520  

  - ลูกพันธุ์สัตว์น้ า 3 ชนิด 1,500 4,500  

  - ฟิวเจอร์บอร์ด 10 แผ่น 55 550  

รวมงบประมาณ 18,630             บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1มีวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาโครงการ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า การ

วิเคราะหค์ุณภาพน้ า โรคสัตว์น้ า และการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าเศรษฐกจิ    

     10.2ประสิทธิภาพและประสทิธิผลชองการจัดการเรยีนการสอน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงาน สรุปผลการด าเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 

 

      ลงช่ือ.......................................ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

                                 (นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม) 

 

 



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาการเพาะพันธุ์ปลา, การเพาะพันธุ์สัตว์น้ า, การเลี้ยงหอย, การเพาะพันธุ์หอย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียม  แผนกวชิาประมง 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ    

 โครงการตามภาระงานประจ า 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที2่-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลส าเร็จ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ์

ด้านวิชาชีพจริง จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน รายงานและสรุปผล 

เพื่อเป็นการฝึกให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

2. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีวสัดุเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 

3.เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาชีพประมงและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงปริมาณ :  

- นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ ามีความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวม

จ านวน  10 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ: 

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ ามีทักษะในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงสัตว์น้ าได ้

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพได ้

7. สถานท่ีด าเนินการ  แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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-น าเสนอโครงการ             

2 จัดซื้อวัสด ุ             



 

 

 
 

3 ด าเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ ...........................8,750.................................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - พ่อ-แม่พันธ์ุปลานิลจติรลดา 10 ก.ก. 80 800  

  - พ่อ-แม่พันธ์ุปลาดุกรสัเซยี 10 ก.ก. 80 800  

  - อาหารปลาดุกเบอร์ 1 1 ก.ก. 490 490  

  - อาหารลูกปลาวัยอ่อน 4 ก.ก. 100 400  

  - สวิง 10 อัน 70 700  

  - อาหารปลาดุกเบอร์ 3 4 ก.ก. 460 1,840  

  - หอยหวาน 3ก.ก. 200 600  

  - หอยตะโกรม 20 ตัว 20 400  

  - น้ าทะเลเทียม 40ก.ก. 50 2,000  

  - ปลาสด 9ก.ก. 80 720  

รวมงบประมาณ 8,750                       บาท  

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ลูกปลาดุก 1,000 ตัวๆละ 1.35 บาท  เป็นเงิน 1,350 บาท 

10.2 ลูกปลานิล 2,500 ตัวๆละ 1 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท  รวมเป็นเงิน 3,850 บาท  

10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงาน สรุปผลการด าเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 

 

      ลงช่ือ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                           (นายสรายทุธ  สุทธิเนียม) 

 

 



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพงศา  กสิบาล       

2. ลักษณะโครงการ            โครงการ/งานต่อเนื่อง               โครงการ/งานใหม ่

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.......1,2,5..................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1.,2,4..................... ตัวบ่งชี้.......1.3,,1.4,,1.5............. 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนปัจจุบัน สถาบันการศึกษาได้เน้นให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็น

การเรียนการสอนแบบ PBL ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป  
       2. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแบบ PBL   

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : 

1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณส์ามารถเพาะขยายพันธ์ุปลาและประกอบตู้ปลาได้ 
6.2 เชิงปริมาณ : 

       1.นักศึกษาจ านวน 12 คนได้เรียนรู้ในการเพาะขยายพันธ์ุปลาสวยงาม 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

7.1 วิธีการด าเนินงาน  

 1.เสนอโครงการ 

 2.ด าเนินโครงการ 

 3.สรุปผลโครงการ 

7.2 ระยะเวลาด าเนินการตุลาคม  2560 – กันยายน  2561  

7.3 สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาประมง  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ........................... 

  - ค่าวัสดุ ...................8,750......... บาท 

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

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1. ปลาทอง 3คู ่ 500 1,500  

2. ปลาคาร์ฟ 2คู ่ 1,000 2,000  

3. อาหารปลา 2 ถุง 490 980  

4.ปลากระดี ่ 40 ตัว 50 1,200  

5. ยาปฏิชีวนะ  1 กระป๋อง 500 500  

6. เชือกฟาง 5 ม้วน 20 100  

7. สวิง 5 อัน 120 600  

8. สวิง 4 อัน 50 200  

9. หัวทราย 40 หัว 10 400  

10. ท่อยางแอร์ปั้ม 1 ม้วน 250 250  

11. ตัวปรับลม 50 ตัว 3 150  

12. น้ ายาปรับสภาพน้ า 6 ขวด 100 600  

13. แปรงขัดพื้น 9 อัน 30 270  

รวมงบประมาณ 8,750 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต(Out puts): 12.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาจ านวน 12 คนได้เรียนรู้ในการเพาะขยายพันธ์ุปลา

สวยงาม 

ผลลัพธ ์(Out comes):นักศึกษามีความรู้ในการเพาะขยายพันธ์ุปลาสวยงามและประกอบตู้ปลาได้ ครอบคลมุตาม

จุดประสงค์รายวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 -จากรายงานจากผลการด าเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสดุโครงการ 

 

                      ลงช่ือ ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

        ( นายพงศา  กสิบาล ) 

โครงการผลิตอาหารสัตว์น้ าส าเร็จรูปเพ่ือการทดลอง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธ ามรงค์  ตันภิบาล  แผนกวิชาประมง  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจ า 



 

 

 
 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 

- สนองพันธกิจของ วิทยาลัย. คือ ข้อ1,4 จัดการศึกษาวิชาชีพ ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปญัหาเป็น  

ประกอบอาชีพได ้

- สนองพันธกิจของ อศจ.พังงา  คือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- สนองยุทธศาสตร์ของสอศ. คือจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัตจิริง และเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง  

- สนองเป้าประสงค์ของ สอศ. ด้าน การจัดการเรียนการสอนและดา้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ 

สิ่งประดิษฐ ์

- สนองเป้ากลยุทธ์ของ สอศ. คือการจัดการเรยีนการสอน มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ข้อ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจดัอาชีวศึกษา  

   4) การวิจัยและพัฒนา : ผลการวจิัยเพื่อสรา้งองค์ความรู ้

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่/ตัวบ่งชี้ 

  มาตรฐานที่ 2 ทุกตัวตัวบ่งช้ี  ครูมกีารจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส าคัญ และส่งเสริมประสบการณจ์ริงอย่างหลากหลาย  เหมาะสมสอดคล่องกับผูเ้รียน   เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม

สมรรถนะอาชีพ 

  มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 

  มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ หรือ

งานวิจัยของครู   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนโยบายให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ 

Project  Base  Learning  โดยบูรณาการองค์ความรู้จากเรียนการสอนในรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การผลิตอาหาร

สัตว์น้ า  สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา โดยมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง  5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท 

ของรายวิชาต่างๆ  ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการเรียนภาคทฤษฎี  ผู้สอนมีความจ าเป็น ต้องจัดกิจกรรม  โครงการ  

เตรียมสื่อการสอน เช่นสื่อการเรียน ใบความรู้  ใบงาน  และแบบทดสอบ  ส่วนการเรียนในภาคปฏิบัติ  ผู้สอนต้องเตรียม ใบ

ความรู้  สื่อการสอน  ตัวอย่างสัตว์น้ า  วัสดุ  และเอกสารอื่นๆ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีโดยอาศัยการท าโครงการการประกอบการจัดการเรียนการสอน 

 

 



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดหาวัสดุ ส าหรับจัดการเรียนรู้ ในการสอนการเรียนการสอนแบบ PBL ส าหรับจัดการเรียนการสอน  ภาคเรยีนที่ 

2 ปีการศึกษา 2560 

6. เป้าหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ :ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สอน จ านวน 4 

รายวิชาผู้เรียน จ านวน 12 ราย ตามรายชื่อจากงานทะเบียน ที่ลงทะเบียนเรียน  ได้มีวัสดุที่จ าเป็นต่อการเรียน  อย่างเหมาะสม 

6.2เชิงคุณภาพ : ผู้สอนและผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามแผนการ 

จัดการเรียนรู้ และก าหนดการสอน ในรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  การผลิตอาหารสัตว์น้ า  สถิติและการวางแผนการ

ทดลอง และชีววิทยาของปลา  

7. สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ม.ค. 2561-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  8,750 บาท 

  รวมงบประมาณ   8,750 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ   

1.  ตัวอย่างปลาคละชนิด 5ก.ก. 200 1,000  

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

3. กากถ่ัวเหลือง 10ก.ก. 25 250  

4. ปลาป่น 10ก.ก. 35 350  

5. กากกุ้ง 5ก.ก. 20 100  

6. ข้าวโพดอาหารสตัว ์ 5ก.ก. 20 100  

8. ปลายข้าว 5ก.ก. 25 125  



 

 

 
 

9. วิตามินรวม 1ก.ก. 800 800  

10. แร่ธาตรุวม 1ก.ก. 800 800  

11. น้ ามันปลา 1 แกลลอน 500 500  

12. วิตามินซ ี 1ก.ก. 500 500  

13. น้ ามันถั่วเหลือง 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.  ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10 เล่ม 80 800  

รวมงบประมาณ 8,750บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1มีวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาโครงการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  การ

ผลิตอาหารสัตว์น้ า  สถติิและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา 

 10.2ผู้สอนและผู้เรียน สามารถจดัการเรยีนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลการด าเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีน ท่ีเรียนวิชาการผลติอาหารสัตว์น้ า 

 

     ลงช่ือ……………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              (นายธ ามรงค์  ตันภิบาล) 

โครงการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จ าเป็นต้องเรยีนรู้ 

เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เรยีนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า  สี  รปูแบบ  เพื่อให้เหมาะสม

กับวัย  



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้   

  5.2   ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าที่ช ารุดได ้

 5.3   แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด   

 5.4   ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า  สี  รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได ้

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : นักศกึษาสามารถฝึกปฏิบตัิตามจุดประสงค์รายวชิาได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับช้ันปวช. 2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จ านวน  14  คน มีวัสดุฝึกอย่างเพยีงพอ 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2561 – 30 กันยายน  2561  

 7.3 สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ................................ 

  - ค่าวัสดุ  2,000          บาท 

  รวมงบประมาณ    2,000         บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1. ผ้า 20 หลา 70 1,400  

2. กระดาษสร้างแบบ 20 แผ่น 20 400  

3. กระดาษคาร์บอน 4 ห่อ 50 200  

รวมงบประมาณ 2,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  มีวัสดฝุึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ ์(Out comes):  นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้   

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - จากการสังเกต  

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาของนักเรียน 

    



 

 

 
 

                  ลงช่ือ......................................ผู้เสนอโครงการ 

    (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

โครงการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล  การเรียนรู้ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีเศษอาหารซึ่งเน่าเสียง่ายและมีกลิ่น

เหม็น เป็นเหตุมีแมลงวันตอมและแพร่พันธุ์ได้ การเรียนรู้วิชาสุขาภบิาลอาหารให้นักเรียนไดรู้้การจดัเก็บท าความสะอาด บริเวณ

ทีผ่ลิต การก าจัดขยะ  เศษอาหาร   

5. วัตถุประสงค ์

 5.1   มีถังขยะเพิ่มขึ้น 

  5.2   จัดเก็บเศษอาหารโดยใช้ EM 

 5.3   มีจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน   

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีจติส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานท่ีผลิตอาหาร 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนช้ันปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการจ านวน 14 คน มี

วัสดุช่วยในการดูแลรักษาความสะอาด 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการตามจุดประสงคร์ายวิชา 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  16  ตุลาคม 2560 – 15 มีนาคม   2561  

 7.3 สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ............................ 

  - ค่าวัสดุ   1,500 บาท 

  รวมงบประมาณ               1,500 บาท 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ไม้กวาด 5 ด้าม 50 250  

- ถังขยะ 2 ใบ 250 500  

- ถุงด า 5 แพ็ค 50 250  

- ผ้า 2 โหล 250 500  

รวมงบประมาณ 1,500  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):    นักเรียนร่วมกันจัดเก็บขยะ เศษอาหารใหถู้กหลักสุขาภิบาล 

 ผลลัพธ ์(Out comes):  สถานที่ผลิตอาหารของแผนกวิชาถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - ความสะอาดของบรเิวณ สถานท่ีผลิตอาหาร 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 

               ลงช่ือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ 

   (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

โครงการสอนวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที.่....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล   

 ไอศกรีมและผลติภณัฑ์นมเป็นที่นิยมบริโภคของคนทุกเพศ ทุกวัย การเรยีนในรายวิชานี้เพื่อเป็นแนวทางในการ

น าไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรอืท าบริโภคในครอบครัวได ้

5. วัตถุประสงค ์

 5.1   ผลิตไอศกรมีเป็น 

  5.2   ผลิตโยเกริ์ตเป็น 



 

 

 
 

 5.3   ผลิตผลิตภณัฑ์นมชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด   

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็น 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับช้ันปวช. 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จ านวน 

10 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการตามจดุประสงคร์ายวิชา 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  16  ตุลาคม 2560 – 15 มีนาคม   2561  

 7.3 สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ........................................ 

  - ค่าวัสดุ   3,000 บาท 

  รวมงบประมาณ        3,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- นมวัว  40 ลิตร 45 1,800  

- โยเกิรต์ 2 กก. 100 200  

- น้ าตาลทราย          10 กก. 25 250  

- นมข้นจืด 10 กระป๋อง 25 250  

- สตรอเบอรี่แช่แข็ง 2 กก. 125 250  

- บลูเบอรี่แช่แข็ง 1 กก. 250 250  

รวมงบประมาณ 3,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):   นักเรียนมวีัสดุฝึกเพียงพอ 

 ผลลัพธ ์(Out comes): นักเรียนสามารถผลิตไอศกรีมและผลติภณัฑ์นมได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - การสังเกต 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

                 ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 



 

 

 
 

                   โครงการสอนวิชาโภชนาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล  การเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิรายวิชาโภชนาการ จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ากการฝึก

ปฏิบัติจริง เรียนรู้การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ   เพื่อน าไปใช้เปน็แนวทางในการเลือกการปรุงอาหาร การบริโภคอาหาร

เพื่อให้ด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดตี่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1   ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

  5.2   ประกอบอาหารตามวัยต่างๆ 

 5.3   ฝึกการปฏิบัติงานกลุม่ 

 5.4   เลือกบริโภคอาหารได้ถูกหลกัโภชนาการ   

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถประกอบอาหารตามวัยต่างๆไดอ้ย่างน้อย 10 ชนิด 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จ านวน 

10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการตามจุดประสงคร์ายวิชา 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน   2561  

 7.3 สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ........................... 

  - ค่าวัสดุ   2,400   บาท 

  รวมงบประมาณ               2,400  บาท 

 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ผัก 10 กก. 40 400  

- ข้าวสาร 30 กก. 40 1,200  

- ปลา 10 กก. 60 600  

- เต้าหู ้ 20 กก. 12 240  

- ไข่ไก ่ 2 แผง 130 260  

- น้ ามัน 6 ขวด 50 300  

รวมงบประมาณ 3,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): มีวัสดฝุึกพอเพียง  

 ผลลัพธ ์(Out comes): สามารถผลิตอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - การสังเกต 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

                ลงช่ือ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

โครงการสอนวิชาอาหารฟิวส์ชั่น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล  การเรียนรู้และฝึกปฏิบตัิอาหารฟิวส์ช่ัน จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ

จริง เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพต่อไป 

 



 

 

 
 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1   ผลิตอาหารฟิวส์ช่ัน 

  5.2   มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 5.3   ฝึกการจ าหน่าย 

 5.4   ศึกษาตลาดอาหาร   

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถผลติอาหารเพื่อธุรกิจได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จ านวน 

10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการตามจุดประสงคร์ายวิชา 

 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ  16  ตลุาคม 2560 – 15 มีนาคม   2561  

 7.3 สถานที่ด าเนินการ    แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ........................................ 

  - ค่าวัสดุ   3,000   บาท 

  รวมงบประมาณ        3,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- แป้งสาล ี 10 กก. 40 400  

- ข้าวสาร 10 กก. 40 400  

- ปลา 5 กก. 80 400  

- เนื้อหม ู 5 กก. 120 600  

- ผักกะหล่ าปล ี 10 กก. 40 400  

- น้ าตาลทราย 12 กก. 25 300  

- เห็ดนางฟ้า 5 กก 80 400  

- ไข่ไก ่ 1 แผง 100 100  

รวมงบประมาณ 3,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): มีวัสดฝุึกพอเพียง   



 

 

 
 

 ผลลัพธ ์(Out comes): สามารถผลิตอาหารฟิวส์ช่ันได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - การสังเกต 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

                 ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 

                                  (นางจิรพัชร์  บุญชัด)    

                                               โครงการสอนวิชาอาหารว่าง 

1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. หลักการและเหตุผล  

 ในการเรียนวิชาอาหารว่างเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าผลิตภณัฑ์อาหารว่างชนิด

ต่างๆนิดตา่งๆ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นในการจดัซือ้วัสดุใช้ในกิจกรรมการ

เรียนการสอนต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์        

   1.เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าอาหารว่างได้อยา่งถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและควรประหยัด 

   2.เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบตัิการท าอาหารว่างชนิดต่างๆ  

6. เป้าหมาย   : 

6.1 เชิงปริมาณ 

      1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน 11 คน 

2. ฝึกปฏิบัติการท าอาหารว่างไม่นอ้ยกว่า  12 ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอาหารว่างชนิดต่างๆ 

       2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ 

ประหยดั 

3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท าอาหารว่างชนิดต่างๆ  



 

 

 
 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 วิธีการด าเนินงาน  

     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการอาหารว่าง 

     7.1.3 ด าเนินการการสอน 

     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.....................................                 

                                            - ค่าวัสดุ            3,209         บาท 

                           รวมงบประมาณ           3,209         บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.แป้งสาล ี 5ถุง 30 150  

2.กุ้ง 1 กก. 250 250  

3.กระเทียม 1  กก. 50 50  

3,น้ ามันพืช 5ขวด 50 250  

4.เนื้อหม ู 3กก. 120 360  

5.เนื้อแก๊ส 1  ถัง 420 420  

6.เนื้อปลา 5 กก.  100 500  

7.น้ ายาล้างจาน 3 ถุง 26 69  

8.น้ ามันหอย 1  ขวด 40 40  

9.ไส้กรอก 2กก. 150 300  

10.ขนมปังแซนวิช 5  แถว 20 100   

11.ไข่ไก ่ 2  แผง 110 220  

12.เผือก 10 กก. 50 500  

รวมงบประมาณ              3,209 บาท  

9..  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวส.2. 1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการ

ผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด  2.มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ไม่น้อยกว่า  1,000  บาท 



 

 

 
 

ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11คน  ได้ฝึกการท าผลิตภัณฑ ์

เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

                                     ลงช่ือ ..................................................  ผูเ้สนอโครงการ         

    (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

1.ชื่อบุคคล./ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา  หนูขวัญ \แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4.สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาผลิตภณัฑ์เบเกอรี่เป็นการเรยีนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาเมีทักษะ

และประสบการณ์  การท าผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความ 

จ าเป็นในการจดัซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอนต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและควระ

หยัด 

            2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าผลติภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ 

6.. เป้าหมาย      

6.1 เชิงปริมาณ 

             1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11  คน 

        2. ฝึกปฏิบัติการท าผลิตภณัฑ์เบเกอรี่อย่างไม่น้อยกว่า  12   ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 

        1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ 

         2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อปุกรณ์ในการท าผลติภณัฑ์เบเกอรีไ่ด้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ 

ความประหยัด 

                    3. นักศึกษาได้ฝกึปฏิบัติการท าผลติภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ  

 



 

 

 
 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 วิธีการด าเนินงาน  

7.1.1จัดท าโครงการเสนอความเหน็ชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลติภณัฑ์เบเกอรี่ 

7.1.3ด าเนินการการสอน 

7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม   2560–  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ................................................ 

                       - ค่าวัสดุ          3,020        บาท 

                 รวมงบประมาณ      3,020        บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.แป้งขนมปัง 1 กล่อง 350 350  

2.แป้งเค้ก 1.กล่อง 450 450  

3..เนยสด 1กล่อง 750 750  

4..ชอคโคเลต 3 กก 135 405  

5ไข่ไก ่ 3 แผง 110 110  

6.น้ าตาลทราย 5กก. 25 125  

7..ยีสต ์ 1  ถุง 150 150  

8.นมสด 10กล่อง 10 100  

9.ผงฟ ู 1  กล่อง 80 80  

10..ไก่หยอง 1  ถุง 200 200  

11..ไส้กรอก 1กก. 150 300  

รวมงบประมาณ 3,020  บาท  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวส2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11คน  ได้เรียนรู้เกีย่วกับการท า

ผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด     

ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ไดฝ้ึกการท าผลิตภัณฑ ์

เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   



 

 

 
 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

     

                                      ลงช่ือ .......................................ผูเ้สนอโครงการ     

                           (นางณิชาภา  หนูขวัญ)           

โครงการสอนวิชาการถนอมอาหารเบ้ืองต้น 

1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา   หนูขวัญ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล      ในการเรียนวิชาการถนอมอมหารเบื้องต้น  เป็นการเรยีนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้

นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการท าผลติภณัฑ์ชนิดต่างๆ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นใน

การจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอนต่อไป 

5 วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและควา

ประหยดั 

2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารชนิดต่างๆ 

6. เป้าหมาย      

      7.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักศึกษาปวช.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน 12 คน 

 2. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลติภณัฑ์  1,000  บาท 

      7.2 เชิงคุณภาพ 

             1.นักศึกษาเลือกใช้วัสด ุ อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความประหยัด 

             2.นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบตักิารถนอมอาหารชนิดต่างๆ  

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 วิธีการด าเนินงาน  

7.1.1จัดท าโครงการเสนอความเหน็ชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการถนอมอาหาร 



 

 

 
 

7.1.3ด าเนินการการสอน 

7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ................................. 

- ค่าวัสดุ                 5,480                     บาท   

                           รวมงบประมาณ              5,480                    บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.เนื้อหม ู 10 กก. 120 1,200  

2.เนื้อปลา 5  กก. 100 500  

3.กุ้ง 3 กก. 250 500  

4.น้ าตาลทราย 15กก. 25 375  

5.กระเจี๊ยบแห้ง 3 กก. 250 750  

6.กระเทียม  1 กก. 50 50  

7.สับปะรด 29  ผล 15 435  

8.เนื้อไก ่ 3กก. 100 300  

9ไข่เป็ด 100  ฟอง 5 500  

10.น้ ามันพืช 6 ขวด 50 300  

11.เครื่องเทศ 0.5กก. 300 150  

12.เนื้อแก๊ส 1  ถัง 420 420  

รวมงบประมาณ        5,480  บาท  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช 2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  14คน  ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ 

การถนอมอาหารชนิดต่างๆ     ผลิตภณัฑ์แปรรูปชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิดมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  1,000     

บาท 

          ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวช.1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  14 คน  ได้ฝึกการท าถนอม 

อาหาร   ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

          แบบรายงานและสรุปโครงการ   



 

 

 
 

 

                                       ลงช่ือ ................................................ผูเ้สนอโครงการ       

               (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

                      โครงการผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 

1.ชื่อบุคคล./ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา  หนูขวัญ \แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

                             โครงการตามภาระงานประจ า 

                             โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาผลิตภณัฑ์เบเกอรี่เป็นการเรยีนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาเมีทักษะ

และประสบการณ์  การท าผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความ 

จ าเป็นในการจดัซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรยีนการสอนต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์   

           1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลติภณัฑ์ได้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและควระหยดั 

            2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าผลติภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ 

6. เป้าหมาย      

      6.1 เชิงปริมาณ 

            1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11  คน 

            2. ฝึกปฏิบตัิการท าผลติภัณฑเ์บเกอรี่อย่างไม่น้อยกว่า  12   ชนิด 

       6.2 เชิงคุณภาพ 

            1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ชนิดต่างๆ 

2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณใ์นการท าผลติภณัฑ์เบเกอรี่ได้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ ควา

ประหยดั 

            3. นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบตักิารท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ชนิดต่างๆ  

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

       7.1 วิธีการด าเนินงาน  

            7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจัดท าโครงการ 

            7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

            7.1.3 ด าเนินการการสอน 



 

 

 
 

            7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

        7.2. ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม   2560–  กันยายน  2561 

        7.3 สถานที่ด าเนินการ      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

   แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ................................................ 

                               - ค่าวัสดุ          3,020        บาท 

                            รวมงบประมาณ      3,020        บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.แป้งขนมปัง 1 กล่อง 350 350  

2.แป้งเค้ก 1.กล่อง 450 450  

3..เนยสด 1กล่อง 750 750  

4..ชอคโคเลต 3 กก 135 405  

5ไข่ไก ่ 3 แผง 110 110  

6.น้ าตาลทราย 5กก. 25 125  

7..ยีสต ์ 1  ถุง 150 150  

8.นมสด 10กล่อง 10 100  

9.ผงฟ ู 1  กล่อง 80 80  

10..ไก่หยอง 1  ถุง 200 200  

11..ไส้กรอก 1กก. 150 300  

รวมงบประมาณ 3,020  บาท  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวส2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11คน  ได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการท า

ผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด     

     ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ไดฝ้กึการท าผลิตภณัฑ ์

เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

           แบบรายงานและสรปุโครงการ     

                                       ลงช่ือ ...........................................ผู้เสนอโครงการ      

                           (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

                       



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาอาหารว่าง 

1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
4. หลักการและเหตุผล  
 ในการเรียนวิชาอาหารว่างเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าผลิตภณัฑ์อาหารว่างชนิด
ต่างๆนิดตา่งๆ  เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นในการจดัซือ้วัสดุใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์        

   1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและควรประหยัด 
     2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าอาหารว่างชนิดตา่งๆ  
6. เป้าหมาย   : 

6.1 เชิงปริมาณ 
      1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน 11 คน 

2. ฝึกปฏิบัติการท าอาหารว่างไม่นอ้ยกว่า  12 ชนิด 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอาหารว่างชนิดต่างๆ 
     2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ 

ประหยดั 
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท าอาหารว่างชนิดต่างๆ  

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการอาหารว่าง 
     7.1.3 ด าเนินการการสอน 
     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
7.2. ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.....................................                 
              - ค่าวัสดุ                  3,209                        บาท 
            รวมงบประมาณ           3,209                         บาท 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.แป้งสาล ี 5ถุง 30 150  
2.กุ้ง 1 กก. 250 250  

3.กระเทียม 1  กก. 50 50  

3,น้ ามันพืช 5ขวด 50 250  

4.เนื้อหม ู 3กก. 120 360  

5.เนื้อแก๊ส 1  ถัง 420 420  

6.เนื้อปลา 5 กก.  100 500  

7.น้ ายาล้างจาน 3 ถุง 26 69  

8.น้ ามันหอย 1  ขวด 40 40  

9.ไส้กรอก 2กก. 150 300  

10.ขนมปังแซนวิช 5  แถว 20 100   
11.ไข่ไก ่ 2  แผง 110 220  
12.เผือก 10 กก. 50 500  

รวมงบประมาณ              3,209 บาท  
9..  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวส.2. 1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด  2.มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ไม่น้อยกว่า  1,000  บาท 

ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11คน  ได้ฝึกการท าผลิตภัณฑ ์
เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ            
                                                    ลงช่ือ .............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                        (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 
โครงการสอนวิชาอาหารมังสวิรัติ 

1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที.่....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
 



 

 

 
 

4. สภาพปัจจุบนั/ หลักการและเหตุผล 
   ในการเรียนวิชาอาหารมังสวิรตัิเป็นการเรยีนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการท าอาหารครอบครัวชนิด
ต่างๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป 
5.. วัตถุประสงค ์   

 1.เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความ 
              ประหยัด 

  2.เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าอาหารมังสวริัติชนิดตา่งๆ  
6. เป้าหมาย      

6.1 เชิงปริมาณ 
               1. นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน11คน 
                 2. ฝึกปฏิบตัิการท าอาหารครอบครัวไม่น้อยกว่า  12 ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      1. นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการท าอาหารมังสวริัตชินิดต่างๆ 

  2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกตอ้ง  โดยค านึงถึงความปลอดภยัและความ 
ประหยดั 
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท าอาหารมังสวริัติชนิดตา่งๆ 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
      7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจัดท าโครงการ 
      7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับการท าอาหารมังสวริัติ 
      7.1.3 ด าเนินการการสอน 
      7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
7.2. ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.................................... 

            - ค่าวัสดุ      1,200              บาท 
                                     รวมงบประมาณ              1,200             บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.โปรตีนเกษตร 5 กก. 100 500  
2.เต้าหู้หลอด 20 กก. 10 200  
3,น้ ามันพืช 5 ขวด 50 250  

4.ผักรวมแช่แข็ง 6  กก. 60 360  



 

 

 
 

5.น้ ายาล้างจาน 3 ถุง 26 78  

6.ซีอิ้วขาว 1  ขวด 50 50  

7.บร๊อคโคลี ่ 2  กก. 90 180  

8.เต้าหู้แข็ง 20  ช้ิน 10 200  

9.ไขไก ่ 2  แผง 100 200  
10.เห็ดนางฟ้า 10  กก. 70 700  
11.พริกสด  1  กก. 150 150  

รวมงบประมาณ 2,868 บาท  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช.13 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11คน  ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการ
อาหารมังสวริัติชนิดตา่งๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด 
            ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ได้ฝึกการท าอาหาร 
มังสวิรัติชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

จากรายงานและสรุปโครงการ 
   

                                   ลงช่ือ ............................................... ผู้เสนอโครงการ         
           (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
4.สภาพปัจจุบนั/ หลักการและเหตุผล   

 ในการเรียนวิชาการพัฒนาผลติภณัฑ์อาหารเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการการคดิ
วิเคราะห์  พัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร เพื่อน าไปใช้ในการในอนาคต  จงึมีความจ าเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป 
5.. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร  

6. เป้าหมาย      
6.1 เชิงปริมาณ 



 

 

 
 

 1. นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน11คน 
 2. ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารน้อย  4 ผลิตภัณฑ ์

6.2 เชิงคุณภาพ 
             1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

 2. นักศึกษาได้ฝึกปฏบิัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 วิธีการด าเนินงาน  
7.1.1จัดท าโครงการเสนอความเหน็ชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
7.1.3ด าเนินการการสอน 
7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ           ตุลาคม   2558 –  กันยายน  2559 
7.3 สถานที่ด าเนินการ      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.................................... 
                                              - ค่าวัสดุ            1,770                  บาท 
                                       รวมงบประมาณ         1,770                  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.แป้งสาล ี 2  ลัง 400 800  
2.แป้งข้าวเหนียว 10 กก. 35 350  
3.แป้งข้าวเจ้า 6 กก. 35 210  

4.ยีสต ์ 1  กล่อง 150 150  

5.ไขไก ่ 2 แผง 100 200  

6.น้ าตาลทราย 15  กก. 25 375  

7.เนื้อปลา 10 กก. 100 1000  

8.เนื้อหม ู 5 กก. 130 650  

รวมงบประมาณ 3,735 บาท  
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 11คน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 11 คน  ได้ฝึกการการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารจนเกิดทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

จากรายงานและสรุปโครงการ 
   



 

 

 
 

                        ลงช่ือ ..........................................   ผูเ้สนอโครงการ       
    (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
4.สภาพปัจจุบนั/ หลักการและเหตุผล   
  ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการการคดิ
วิเคราะห์ พัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร เพื่อน าไปใช้ในการในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ต่อไป 
5.. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร  

6. เป้าหมาย      
6.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จ านวน 11 คน 
  2. ฝึกปฏิบตัิการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย  5  ผลิตภณัฑ์ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการการพัฒนาผลิตภณัฑอ์าหาร 
  2. นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบตัิการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  

7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
7.1.3 ด าเนินการการสอน 
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม   2560–  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ...................................... 
                         - ค่าวัสดุ           5,505        บาท 
                                 รวมงบประมาณ     5,505        บาท 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.แป้งสาล ี 1  ลัง 400 400  
2.แป้งข้าวเหนียว 5 กก. 35 140  
3.แป้งข้าวเจ้า 5กก. 35 175  

4.ยีสต ์ 1  กล่อง 150 150  

5.ไขไก ่ 3 แผง 110 330  

6.น้ าตาลทราย 15 กก. 25 375  

7.เนื้อปลา 5  กก. 100 500  

8.เนื้อหม ู 2  กก. 120 240  

9.ชอคโคเลต 5  กก. 135 675  
10.เนยสด 2 กล่อง 750 1,500  
11.เนื้อแก๊ส   1  ถัง 420 420  
12.เอลมอลต ์ 1  กก. 600 600  

รวมงบประมาณ 5,505 บาท  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหาร 
     ผลลัพธ์ (Out  comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11 คน  ได้ฝกึการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจนเกดิทักษะมีความช านาญ  สามารถน าใช้ในการประกอบอาชีพได้   
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

จากรายงานและสรุปโครงการ 
   

                         ลงช่ือ .............................................ผู้เสนอโครงการ     
                                  (นางณิชาภา  หนูขวัญ)      

โครงการสอนรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที.่....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 



 

 

 
 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรยีนการสอนในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร  สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรยีนทั้งทฤษฎีและปฏิบตัิ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กก็เป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้  และน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้  การท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 2.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 3.เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 4.เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 5.เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติการท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 10คนได้รบัการเรียนรู้และฝึกฝนการ
ท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
           6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน11คนสามารถท าเค้กและแต่งหน้าเค้ก
ได ้
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 วิธีการด าเนินงาน  
  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 
  7.1.3 ด าเนินการการสอน 
  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
แผนการด าเนินงาน  

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 
                          ค่าวัสดุ  ..............................3,500......................... บาท 
   รวมงบประมาณ ................3,500......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินการโครงการ              

3.สรุป              

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 



 

 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 9 คนได้รับการเรียนรู้

และฝึกฝนการท าเค้กและแต่งหนา้เค้ก 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช3 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 9 คนสามารถท าเค้ก

และแต่งหน้าเค้กและน าประกอบอาชีพได้ 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     แบบรายงานและสรุปโครงการ 
                                                                                        
 
         ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                        (  นางปวีณา  อยู่มะนะ  ) 
โครงการสอนรายวิชาอาหารนานาชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
4. หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกใหน้ักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎีและปฏบิัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รายวชิาอาหารนานาชาติเป็นวิชาหนึ่งทีน่ักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการ
เรียนรู้  และน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้  การท าอาหารนานาชาต ิ
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าอาหารนานาชาต ิ
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการท าอาหารนานาชาติ 

ค่าวัสดุ     
1.แป้งเค้ก    2  ลัง 450           900  
2.เนยสด 2  ลัง 700 1400  
3.เนยขาว 5  กก. 60 300  
4.น้ าตาล 20 กก. 28 560  

5.ไข่ไก่  100  ฟอง 4 400  

6.กล่องบรรจ ุ 200 ใบ 1 200  

รวมเงินทั้งสิ้น 3,500  



 

 

 
 

 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับการท าท าอาหารนานาชาต ิ
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนไดร้ับการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการ
ท าอาหารนานาชาต ิ
 6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนสามารถท าอาหารนานาชาต ิ
7. 7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 วิธีการด าเนินงาน  
  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 
  7.1.3 ด าเนินการการสอน 
  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินการโครงการ              

3.สรุป              

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 
                          ค่าวัสดุ  ..............................2,116......................... บาท 
   รวมงบประมาณ ................2,116......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.เส้นสปาเกตตี ้ 4 ห่อ 75 260  
2.สาหร่าย 5ห่อ 45 225  
3.วาซาบ ิ 2 ขวด 60 120  
4.ปูอัด 4 แพ็ค 70 280  

5.เนื้อหม ู 2  กก 160 320  

6.เนื้อวัว 2 กก 170 340  

7.ข้าวญี่ปุ่น 2 กก 90 180  

8.ผักสลดั 4 กก 70 280  



 

 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนได้รับการเรียนรู้

และฝึกฝนการท าอาหารนานาชาติ 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนสามารถท าอาหาร

นานาชาติและน าประกอบอาชีพได้ 
 
 

                                                                                  ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                      (  นางปวีณา  อยู่มะนะ  ) 

โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรยีนการสอนในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร  สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรยีนทั้งทฤษฎีและปฏิบตัิ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รายวิชาหลักการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่งทีน่ักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้  และน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้หลักการประกอบอาหาร 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าประกอบอาหาร 
            3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
            4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการท าประกอบอาหาร 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนไดร้ับการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการท า
ประกอบอาหาร 

6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนสามารถท าการประกอบอาหาร 
 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

9.พริกหวาน 5 ลูก 45 225  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,116  



 

 

 
 

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  
  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 
  7.1.3 ด าเนินการการสอน 
  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินการโครงการ              

3.สรุป              

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 
                          ค่าวัสดุ  ..............................4,510......................... บาท 
                         รวมงบประมาณ ................4,510......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 8คนได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการประกอบอาหาร 

9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน8 คนสามารถประกอบ
อาหารและน าประกอบอาชีพได ้

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.ปลาสด 5   กก 200 1000  
2.เนื้อหม ู 5  กก 180 900  
3.เนื้อวัว 5 กก 160 800  
4.น้ ามันพืช 1ลัง 660 660  

5.ผักสด 20 กก 40 800  

6.ข้าวสาร 10 กก 35 350  

7.เครื่องปรุง 5 ขวด 50 250  

รวมเงินทั้งสิ้น 4,510  



 

 

 
 

                                                            
 
 

                            ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (  นางปวีณา  อยู่มะนะ  )    

                                    
 โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรยีนการสอนในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร  สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรยีนทั้งทฤษฎีและปฏิบตัิ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รายวิชาหลักการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่งทีน่ักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้  และน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้หลักการประกอบอาหาร 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าประกอบอาหาร 
            3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับการท าประกอบอาหาร 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.1สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 3คนไดร้ับการเรียนรูแ้ละฝึกฝนการท า
ประกอบอาหาร 

6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 3คนสามารถท าการประกอบอาหาร 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 วิธีการด าเนินงาน  
  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 
  7.1.3 ด าเนินการการสอน 
  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
แผนการด าเนินงาน  



 

 

 
 

  
7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 
7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 
                          ค่าวัสดุ  ..............................2,355......................... บาท 
   รวมงบประมาณ ................2,355......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 3คนได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการประกอบอาหาร 

9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)นักศึกษาระดับช้ัน  ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน3คนสามารถประกอบ
อาหารและน าประกอบอาชีพได ้

                                                              
 

                             ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                         (  นางปวีณา  อยู่มะนะ  )      

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินการโครงการ              
3.สรุป              

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1.ข้าวสาร 5 กก 35 175  
2.เนื้อหม ู 5 กก 120 600  
3 กุ้งสด 3 กก. 200 600  
4.เนื้อไก 3  กก. 100 300  
3.ไข่ไก ่ 1แผง 100 100  
4.น้ ามันพืช 6 ขวด 55 330  
5.ผักสด 5 กก 50 250  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,355  



 

 

 
 

โครงการสอนรายวิชาการน าเสนองานอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร  สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎแีละปฏิบตัิเพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รายวิชาการน าเสนองานอาหารเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทักษะในการเรียนรู้  และน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
        1.  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการน าเสนองานอาหาร 
        2. เพื่อให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการน าเสนองานอาหาร 
        3. เพือ่ให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการน าเสนองานอาหาร 
        4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคตทิี่ดีเกี่ยวกับการน าเสนองานอาหาร 
        5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏบิัติงาน 
6. เป้าหมาย   
        6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2จ านวน 15 คนสาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรยีนรู้และฝึกฝนการท า
การสาธติการประกอบอาหาร 
       6.2 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2จ านวน 15 คนสาขาอาหารและโภชนาการ สามารถท าการสาธิตการ
ประกอบอาหาร 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 

 

 

 



 

 

 
 

 แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินการโครงการ              
3.สรุป              

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................3,485......................... บาท 

   รวมงบประมาณ ...............3,485......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      9.1  ผลผลิต (Out  puts)นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรยีนรู้และฝึกฝนการน าเสนอ
งานอาหาร 
     9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)  นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถการน าเสนองานอาหาร
และน าประกอบอาชีพได ้

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1.ขนมปัง 5 แถว 40 400  
2.ทูน่ากระป๋อง 6 กป. 35 210  
3.ปลา 5 กก 200 1000  
4.เส้นสปาเกตตี ้ 2 ห่อ 75 130  

5.สาหร่าย 5ห่อ 45 225  

6.วาซาบ ิ 2 ขวด 60 120  

7.ปูอัด 4 แพ็ค 70 280  

8.เนื้อหม ู 2  กก 160 320  

9.เนื้อวัว 2 กก 170 340  

10.ข้าวญี่ปุ่น 2 กก 90 180  

11.ผักสลดั 4 กก 70 280  

รวม 3,485  



 

 

 
 

 
 

                                                                                   ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                                      (  นางปวีณา  อยู่มะนะ  ) 

โครงการสอนรายวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร  สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎแีละปฏิบตัิเพื่อให้นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รายวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้าเป็นวชิาหนึ่งที่นักศึกษาจ าเป็นต้องไดร้ับการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทักษะในการเรียนรู้  และน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
     1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้การท า เบเกอรีเ่พื่อการค้า 
     2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท า เบเกอรี่เพื่อการค้า 
     3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการท า เบเกอรี่เพื่อการคา้ 
     4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติทีด่ีเกี่ยวกับการท า เบเกอรี่เพื่อการค้า 
     5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบตัิงาน 
6. เป้าหมาย   
     6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดบัช้ัน  ปวช.3สาขาอาหารและโภชนาการ ไดร้ับการเรียนรู้และฝึกฝนการท าเบเกอรีเ่พื่อการค้า 
     6.2 เชิงคุณภาพ  นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถท าเบเกอรีเ่พื่อการค้า 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 
 



 

 

 
 

 แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินการ
โครงการ 

             

3.สรุป              
7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

           7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,060......................... บาท 

   รวมงบประมาณ ................2,060......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรยีนรู้และฝึกฝนท า เบเกอรี่
เพื่อการค้า 
     9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)  นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถท าเบเกอรี่เพื่อการค้าและ
น าประกอบอาชีพได ้
 
                                                                                        ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                      (  นางปวีณา  อยู่มะนะ  ) 
 

โครงการสอนรายวิชาอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรอาเซียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1.แป้งขนมปัง 1  ลัง 400 400  
2.เนยสด 1 ลัง 700 700  
3.น้ าตาล 20 กก 28 560  
4.ไข่ไก ่ 100  ฟอง 4 400  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,060  



 

 

 
 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. หลักการและเหตุผล   :(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)การเรียนการสอนในแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร   
สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการเรยีนการสอนอย่างแท้จริงและสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ใน
อนาคต 
5. วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท าอาหารและเครือ่งดื่มสมุนไพร 
                      2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการท าอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
                      3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในท าอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
                      4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการท าอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
                      5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการท าอาหารและเครื่องดืม่สมุนไพร 
6. เป้าหมาย   : 
   6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 15คนได้รบัการเรยีนรู้ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีใน
การท าอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
  6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 15คนสามารถท าอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.จัดท าโครงการ              
2.เสนอโครงการ              
3.อนุมัติโครงการ              
4.ด าเนินการ              
5.สรุป              
 



 

 

 
 

 
7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................3,700......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................3,700......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     9.1  ผลผลิต (Out  puts) : นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 11 คนได้รบัการเรียนรู้ทั้ง
ปฏิบัติและทฤษฎีในการท าอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
    9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 11คนสามารถท าอาหาร
นานาชาติและสามารถน าความรู้และทักษะ  ประสบการณ์ที่เกดิจากรายวิชาท าอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไปศึกษาต่อที่สูงข้ึน
หรือประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 

                                     ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางปวีณา   อยู่มะนะ) 

 
 
 
 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
ค่าวัสด ุ     

1.สับปะรด 10  ลูก 25 250  
2.กระเจี๊ยบแห้ง 1 กก 200 200  
3.มะตูมแห้ง 1 กก 200 200  
4.ขวดบรรจ ุ 1  แพ็ค 250 250  
5.ส้ม 5 กก 80 400  
6.กุ้งสด 2 กก 250 500  
7. เครื่องปรุงรส 2 ขวด 50 100  
8.น้ าตาลทราย 20 กก 25 500  
9.ปลา 5กก 200 1000  
10. ล าใยแห้ง 2กก 150 300  
รวมทั้งสิ้น 3,700  



 

 

 
 

โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. หลักการและเหตุผล  :(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)การเรียนการสอนในแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร   
สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารอาเซยีนเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการฝึกฝนในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ในอนาคต 
5. วัตถุประสงค ์  
            1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้การท าอาหารอาเซยีน 
           2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการท าอาหารอาเซียน 
           3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในท าอาหารอาเซียน 
           4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการท าอาหารอาเซียน 
           5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการท าอาหารอาเซียน 
6. เป้าหมาย   : 
       6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 15คนไดร้ับการเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและ
ทฤษฎีในการท าอาหารอาเซียน 
      6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 15คนสามารถท าอาหารอาเซียน 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.จัดท าโครงการ              
2.เสนอโครงการ              



 

 

 
 

3.อนุมัติโครงการ              
4.ด าเนินการ              
5.สรุป              
 

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................5,195......................... บาท 

   รวมงบประมาณ ................5,195......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ   

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
      9.1  ผลผลิต (Out  puts) : นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 11 คนได้รับการเรียนรู้ทั้ง
ปฏิบัติและทฤษฎีในการท าอาหารนานาชาติ 
     9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes) : นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จ านวน 11คนสามารถท าอาหาร
นานาชาติและสามารถน าความรู้และทักษะ  ประสบการณ์ที่เกดิจากรายวิชาท าอาหารนานาชาติไปศึกษาต่อท่ีสูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได ้
 

 
              ลงช่ือ ...........................................ผูเ้สนอโครงการ 

 (นางปวีณา   อยู่มะนะ)                                               

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
ค่าวัสด ุ     

1.ไก ่ 5  ตัว 120 600  
2.เนื้อหม ู 5กก 130 650  
3.ปลา 5กก 160 800  
4.เนื้อวัว 3กก 250 750  
5.กุ้งสด 5กก 250 750  
6.ไข่ไก ่ 5แผง 110 550  
7.ข้าว 5 กก 50 250  
8.ผัก 5  กก 40 200  
9.เนื้อแก็ส  1 ถัง 420 420  
10.น้ ายาล้างจาน 3 ขวด 45 135  
11.สก็อตไบส ์ 1 แผง 90 90  

รวมเงินท้ังสิ้น 5,195  



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาอาหารไทยเบ้ืองต้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที.่...4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  ในการเรียนวิชาอาหารไทย  เป็น
การเรียนเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 
2. เพ่ือฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความ

ปลอดภัยและความประหยัด 
3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 
4. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   15 คน

และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 
2. มีทักษะในการท าอาหารไทยและการจัดตกแต่ง 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าอาหารไทย 
     7.1.3 ด าเนินการการสอน 
     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 
 
 



 

 

 
 

 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  .............................2,060......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,060......................  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 15 คน ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ
การท าอาการไทยชนิดต่างๆไม่น้องกว่า 10 ชนิด 

9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)    นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได ้

 
                         ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ปลา 3 ก.ก 150 บาท 450  
2. กุ้ง 2 ก.ก. 240 บาท 480  
3. กะท ิ 5 ก.ก. 70 บาท  350  
4. เครื่องแกง 1 ก.ก. 120 บาท 120  
5. หมู 3 ก.ก. 140 บาท 450  
6. สับปะรด 3 ลูก 20 บาท 60  
7. มะนาว 2 ก.ก. 50 บาท 100  
8. น้ าตาลทราย 2 ก.ก. 25 บาท 50  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,060  



 

 

 
 

     โครงการสอนวิชาศิลปะการตกแต่งอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการ
ตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร  เปน็การศึกษาศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหาร  การออกแบบการ
ตกแต่งโตะ๊อาหาร  การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งโต๊ะอาหาร  การพบัผ้าเช็ดมือ  การปโูตะ๊  การตกแตง่โต๊ะอาหารในโอกาส
ต่างๆ  โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนสิยัในการท างานด้วยความสะอาด  ประณตี รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเปน็การฝึกทักษะความช านาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร  ตกแต่งโตะ๊อาหาร  ในโอกาสต่างๆได้ 
2. นักศึกษาสามารถน าหลักศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งอาหารและจานอาหารได้ 
3. นักศึกษาสามารถพับผ้าเช็ดมือ และปูโต๊ะอาหารได้หลายรูปแบบ 
4. เพื่อให้มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร  จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร  ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสม

กับโอกาส  และมีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์งาน 
5. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 8 คน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร  ตกแต่งโต๊ะอาหาร  ในโอกาส

ต่างๆได ้
2. มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร  จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร  ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับ

โอกาส  และมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์งาน 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 วิธีการด าเนินงาน  
   7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมตัิจัดท าโครงการ 
   7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรบัการสอนศลิปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร 
   7.1.3 ด าเนินการการสอน 



 

 

 
 

   7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,020......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,020......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1  ผลผลิต (Out  puts)  

1.  นักศึกษาพับผ้าเช็ดมือ และปโูต๊ะอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
2.  เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร  จัดวางสิ่งตกแต่งบนโตะ๊อาหาร  ตกแต่งโตะ๊อาหารได้เหมาะสมกับโอกาส  และมี

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์งาน 
   9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)   นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิจริงในการตกแต่งโตะ๊อาหาร  จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร  ได้
เหมาะสมกับโอกาส  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน 

       
                          ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1.ดอกไม้สด 5 ช่อ 170 บาท 850  
2.แตงกวา 4ก.ก. 30 บาท 120  
3.แครอท 5 ก.ก. 40 บาท 200  
4. ผ้าปูโต๊ะ 17 หลา 50 850  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,020  



 

 

 
 

โครงกานสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักงาน
บริการมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรูเ้กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจดัรายการ
อาหารประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการท าความสะอาดศลิปะการจดัวางอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร
การจัดและตกแต่งโตะ๊อาหารหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรบัประทานอาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัย
ในการท างานด้วยความสะอาด  ประณตี รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึก
ทักษะความช านาญให้กบันักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  ประเภทของการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

2. เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจดัวางอุปกรณ์บนโตะ๊อาหารได้ 
3. เพื่อให้สามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
4. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
5. มีเจตคติที่ดีต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมีความ

รับผิดชอบ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   8  คนและผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดืม่คุณสมบัติทีด่ีของพนักงานบริการ  ประเภทของ

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีทักษะในการเลือกอุปกรณเ์ครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
3. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
      7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจัดท าโครงการ 
      7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับการสอนบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 



 

 

 
 

      7.1.3 ด าเนินการการสอน 
      7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

  แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและ
รายงานผล 

     /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,000......................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาให้บริการจดับริการอาหารและเครื่องดื่มในงานตา่งๆของวิทยาลัยได ้
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes) :  นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจดั

วางอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร  และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพได ้
 

                                               
                                                     ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
โครงการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ ์

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ชุดบริการอาหาร 8 ชุด 250 บาท 2,000  
รวมเงินทั้งสิ้น 2,000  



 

 

 
 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนศิลปประดิษฐ์  
เป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ  พ้ืนฐานการประดิษฐ์ดอกไมส้ด  ดอกไม้แห้ง ใบตอง และแกะสลักผัก  ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ  
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม  ประดิษฐ์งานศลิปะประดิษฐ์  บรรจภุัณฑ์  คิดค านวณต้นทุน  ก าหนดราคาขายและจดัจ าหน่าย  
โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนสิัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณตี รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความช านาญให้กับนักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 
 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์ดอกไมส้ด  ดอกไม้แห้ง ใบตอง และแกะสลักผัก  
ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ 

2. เพื่อฝึกทักษะในการประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์  
3. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างาน  ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย  ประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  ใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด  และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  11  คนและผา่นเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์ 
2.  ปฏิบัติการท างานศิลปะประดษิฐ์ได ้
3.   น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 

 

 



 

 

 
 

 แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,000......................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    9.1  ผลผลิต (Out  puts)  

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ และน าความรูม้าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศลิปะระดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่นอ้ยกว่า 10 ชนิด 

    9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)   นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการท างานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ จนมทีักษะ มีความช านาญ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได ้
 

                           ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1.แครอท 5 ก.ก. 40 บาท 200  
2.มะเขือเทศ 3 ก.ก. 50 บาท 150  
3.ฟักทอง 10 ก.ก. 30 บาท 300  
4.แก้วมังกร 3 ก.ก. 60 บาท 180  
5.สับปะรด 20 ลูก 20บาท 400  
6.หัวไชเท้า 2 ก.ก. 50 บาท 100  
7.แตงกวา 5  ก.ก. 30 บาท 150  
8. ดอกกุหลาบ 50 ดอก 7 บาท 350  
9. ดอกมัม 1 ช่อ  170 บาท 170  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000  



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาอาหารไทย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  ในการเรียนวิชาอาหารไทย  เป็น
การเรียนเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  จึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 
6. เพ่ือฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  โดยค านึงถึงความ

ปลอดภัยและความประหยัด 
7. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 
8. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   11 คน

และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าอาหารไทยชนิดต่างๆ 
4. มีทักษะในการท าอาหารไทยและการจัดตกแต่ง 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าอาหารไทย 
     7.1.3 ด าเนินการการสอน 
     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 
 
 



 

 

 
 

 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  .............................2,000......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,000...................  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จ านวน 11 คน ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับ
การท าอาการไทยชนิดต่างๆไม่น้องกว่า 10 ชนิด 

9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)    นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได ้

 
                        ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ปลา 3 ก.ก 150 บาท 450  
2. กุ้ง 2 ก.ก. 240 บาท 480  
3. กะท ิ 5 ก.ก. 70 บาท  350  
4. เครื่องแกง 0.5 ก.ก. 120 บาท 60  
5. หมู 3 ก.ก. 140 บาท 450  
6. สับปะรด 3 ลูก 20 บาท 60  
7. มะนาว 2 ก.ก. 50 บาท 100  
8. น้ าตาลทราย 2 ก.ก. 25 บาท 50  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000  



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ า 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
วัตถุดิบสตัว์น้ าศึกษาและปฏิบตัิเกีย่วกับ  ชนิดของสัตว์น้ าท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ  องค์ประกอบทางเคมีที่มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสตัว์น้ าสดการประเมินคณุภาพสัตว์น้ าสด  การปฏิบัติการดูแลสัตว์น้ าสด  การตัดแต่งสัตว์น้ าสดเพื่อการ
ผลิต  และการขนส่งสตัว์น้ าสดโดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนสิัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณตี รอบคอบ ประหยัด 
ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความช านาญให้กับนักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ า 
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ าตามหลกัการและกระบวนการ 
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวส. 1 สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  จ านวน   15  คนและผา่นเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหลังการจับสตัว์น้ า 
2. ปฏิบัติการดูแลรักษาวัตถุดิบสัตว์น้ าหลังการจับ 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมตัิจัดท าโครงการ 
  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับการท าผลิตภณัฑส์ัตว์น้ า 
  7.1.3 ด าเนินการการสอน 
  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 
 
 
 



 

 

 
 

 แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,000......................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจบัได้อย่างถูกวิธี 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)   นักศึกษามีทักษะในการดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น้ าขั้นพื้นฐาน  และน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได ้
 

                        ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

 
 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.ปลาสด 5 ก.ก. 100 บาท 500  
2.กุ้ง 3 ก.ก. 220 บาท 660  
3. หมึก 1 ก.ก. 140 บาท 140  
4. แป้งมัน 5 ก.ก. 35 บาท 175  
5.แป้งสาล ี 3 ก.ก. 40 บาท 120  
6.น้ ามันพืช 6 ขวด 52 บาท 312  
7.เกล็ดขนมปัง 1 ก.ก. 90 บาท 90  
8.เกลือ 1 ถุง 3 บาท 3  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,000  



 

 

 
 

โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องต้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)   การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย    
เป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การเลือก  การใช้วัตถุดิบในการท าขนมไทย  ประเภทของขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์ใน
การท าขนมไทย  วิธีการและเทคนิคการท าขนมไทย  บรรจภุัณฑ์และการจัดจ าหน่าย  โดยฝึกให้นักศกึษามีกิจนิสัยในการท างาน
ด้วยความสะอาด  ประณตี รอบคอบ ประหยัด ปลอดภยั และมีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความ
ช านาญให้กับนักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเลือก  การใช้วัตถุดิบ  อปุกรณ์  วิธีการและเทคนิคการท าขนมไทย  การ
บรรจภุัณฑ์และจดัจ าหน่าย 

2. เพื่อฝึกปฏิบัติการท าขนมไทย  จัดตกแต่ง  บรรจภุัณฑ์และจัดจ าหนา่ย 
3. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช. 1สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน10   คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในการเลือก  การใช้วัตถุดิบ  อุปกรณ์  วิธีการและเทคนคิการท าขนมไทย  การบรรจุ

ภัณฑ์และจดัจ าหน่าย 
2. มีทักษะในการท าขนมไทย  จดัตกแต่ง  บรรจุภณัฑ์และจดัจ าหน่าย 

7. การด าเนินงานกจิกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
    7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมตัิจัดท าโครงการ 
    7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรบัการท าขนมไทย 
    7.1.3 ด าเนินการการสอน 
    7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 



 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ        / / / / /  
3.สรุปและรายงานผล            /  

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม   2560 –กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,185......................... บาท 

                       รวมงบประมาณ ................2,185......................  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาท าขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า  10 ชนิด 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)  นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตจิริงในการท าขนมไทย  จัดตกแต่ง  บรรจภุัณฑแ์ละจัดจ าหน่าย 

 
         

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. แป้งข้าวเหนียว 3 ก.ก. 40 บาท 120  
2. แป้งมัน 3 ก.ก. 35 บาท 105  
3. ข้าวเหนียว 3 ก.ก. 70 บาท 210  
4. ไข่ไก ่ 3 แผง 115 บาท 345  
5. ไข่เป็ด 50 ฟอง 4 บาท 200  
6. น้ าตาล 10 ก.ก. 25 บาท 250  
7. ผงวุ้น 1 ซอง 70 บาท 70  
9. กล้วยน้ าว้า 5 หว ี 25 บาท 125  
10.ฟักทอง 5 ก.ก. 30 บาท 150  
12. กะท ิ 7 ก.ก. 70 บาท 490  
13. เผือก 2 ก.ก. 60 บาท 120  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,185  



 

 

 
 

                     ลงช่ือ ..................................................    ผู้เสนอโครงการ 

   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลกัในงานอาหาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชา
ใบตองและแกะสลักในงานอาหาร   เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือก  การเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน  การประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก  การจัดตกแต่งและน าไปใช้   
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้  กระทงลอย บายศรี แกะสลักผัก ผลไม้ จัดตกแต่ง ค านวณต้นทุนและก าหนดราคา  โดย
ฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความช านาญให้กับนักศึกษาเพ่ือที่จะสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาช้ินงาน  การ
ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก  

2. เพื่อฝึกปฏิบัตปิระดิษฐง์านใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม้  การจัดตกแต่ง  
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  รอบคอบ สะอาด 

และปลอดภัย  มลีักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาต ิ

4. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   10 คนและผา่นเกณฑ์
การประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาช้ินงาน  การ
ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก  

      2. มีทักษะในการประดิษฐ์งานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม้  การจัดตกแต่ง 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 วิธีการด าเนินงาน  
     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 



 

 

 
 

     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานใบตองและแกะสลัก 
     7.1.3 ด าเนินการการสอน 
     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,000......................... บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  ผลผลิต (Out  puts) 
 1. นักศึกษาประดิษฐ์งานใบตอง  ประดิษฐ์กระทงดอกไม้  กระทงลอย บายศรไีด้ 
 2. นักศึกษาแกะสลักผัก  และผลไม้ ได ้

9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)  นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์งานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม้  และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ใบตอง 14 มัด 20 บาท 280  
6. แตงโม 10 ลูก 60 บาท 600  
7. แครอท 5 ก.ก. 40 บาท  200  
8. ฟักทอง 10 ก.ก. 30 บาท 300  
9. แก้วมังกร 2 ก.ก. 60 บาท 120  
10. สับปะรด 15 ลูก 20 บาท 300  
11.หัวไชเท้า 5 ก.ก. 40 บาท 200  

รวมเงินทั้งสิ้น 2000  



 

 

 
 

 
                                                  ลงช่ือ ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

โครงการสอนวิชาขนมไทยเพ่ือการค้า 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาใบตองและ
แกะสลักในงานอาหาร   เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีเก็บ
รักษาช้ินงาน  การประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก  การจัดตกแตง่และน าไปใช้   ประดิษฐ์กระทงดอกไม้  กระทงลอย บายศรี 
แกะสลักผัก ผลไม้ จัดตกแต่ง ค านวณต้นทุนและก าหนดราคา  โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนสิัยในการท างานด้วยความสะอาด  
ประณตี รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความช านาญให้กับนักศึกษา
เพื่อท่ีจะสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาช้ินงาน  การ
ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก  

4. เพื่อฝึกปฏิบัตปิระดิษฐ์งานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม้  การจัดตกแต่ง  
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณตี  รอบคอบ 

สะอาด และปลอดภัย  มลีักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ 
6. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

6.เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   10คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวสัดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาช้ินงาน  
การประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก  

2. มีทักษะในการประดิษฐ์งานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม้  การจัดตกแต่ง 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 



 

 

 
 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมายเหตุ 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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,020......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,020......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผลผลิต (Out  puts) 
1. นักศึกษาประดิษฐ์งานใบตอง  ประดิษฐ์กระทงดอกไม้  กระทงลอย บายศรไีด้ 
2. นักศึกษาแกะสลักผัก  และผลไม้ ได ้

9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)   นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์งานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม้  และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้             

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ใบตอง 15 มัด 20 บาท 300  
6. แตงโม 10 ลูก 60 บาท 600  
7. แครอท 5 ก.ก. 40 บาท  200  
8. ฟักทอง 10 ก.ก. 30 บาท 300  
9. แก้วมังกร 2ก.ก. 60 บาท 120  
10. สับปะรด 15 ลูก 20 บาท 300  
11.หัวไชเท้า 5 ก.ก. 40 บาท 200  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,020  



 

 

 
 

                                      
                                     ลงช่ือ .................................................ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
 

    โครงการสอนวิชาขนมไทยเพ่ือการค้า 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย   
เป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การท าและใช้ต ารับมาตรฐานใน
การท าขนมไทยเพื่อการค้า การท าขนมไทยเพื่อการค้า  โดยฝึกให้นกัศึกษามีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต 
รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความช านาญให้กับนักศึกษาเพื่อท่ีจะ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
5. วัตถุประสงค์  (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณเ์ครื่องใช้ การท าต ารับ
มาตรฐานและการท าขนมไทยเพื่อการค้า 

2. เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน เตรยีมวัตถดุิบ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าขนมไทยเพื่อการค้า 
3. เพื่อฝึกปฏิบัติการท าต ารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจภุัณฑ์และจ าหน่าย 
4. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
5. เพื่อใหม้ีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช. 3 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   8   คนและผา่นเกณฑ์
การประเมินทุกคน 
     6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในการวางแผน การเตรยีมวัตถุดบิ การเลือกใช้อุปกรณเ์ครื่องใช้ การท าต ารับมาตรฐาน
และการท าขนมไทยเพื่อการค้า 

2. มีทักษะในการท าขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจภุัณฑ์และจ าหน่าย 
7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  



 

 

 
 

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าขนมไทย 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ        / / / / /  
3.สรุปและ
รายงานผล 

           /  

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,205......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,205......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
ค่าวัสด ุ     

1. แป้งข้าวเหนียว 5 ก.ก. 40 บาท 200  
2. แป้งมัน 2 ก.ก. 35 บาท 70  
3. ข้าวเหนียว 2 ก.ก. 70  บาท 140  
4. ไข่ไก ่ 5 แผง 115 บาท 575  
5. น้ าตาล 10 ก.ก. 25 บาท 250  
6. ผงวุ้น 3 ซอง 70 บาท 210  
7.ฟักทอง 5 ก.ก. 30 บาท 150  
8. กล่องบรรจุภณัฑ ์ 150 กล่อง 1 บาท 150  
9. กะท ิ 5ก.ก. 70 บาท 350  
10. เผือก 1 ก.ก. 60บาท 60  
11.กล้วยน้ าว้า 2 หว ี 25 บาท 50  

รวมเงินท้ังสิ้น 2,205  



 

 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาท าขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า  10 ชนิด 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes) :  นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตจิริงในการวางแผน การเตรียมวตัถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์

เครื่องใช้ การท าต ารับมาตรฐานและการท าขนมไทยเพื่อการค้า 
                                                 ลงช่ือ ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                               (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
โครงการสอนวิชาขนมไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย   
เป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ  การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การท าและใช้ต ารับมาตรฐานใน
การท าขนมไทย การท าขนมไทยและไทยโบราณ โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ 
ประหยดั ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึกทักษะความช านาญให้กับนกัศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได ้
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณเ์ครื่องใช้ การท าต ารับ
มาตรฐานและการท าขนมไทยเพื่อการค้า 

2. เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน เตรยีมวัตถดุิบ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าขนมไทยเพื่อการค้า 
3. เพื่อฝึกปฏิบัติการท าต ารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจภุัณฑ์และจ าหน่าย 
4. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยดั ปลอดภัย และมีความรบัผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน  10 คนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในการวางแผน การเตรยีมวัตถุดบิ การเลือกใช้อุปกรณเ์ครื่องใช้ การท าต ารับ
มาตรฐานและการท าขนมไทยเพื่อการค้า 

2. มีทักษะในการท าขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจภุัณฑ์และจ าหน่าย 
 



 

 

 
 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการด าเนินงาน  

  7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 

  7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าขนมไทย 

  7.1.3 ด าเนินการการสอน 

  7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

  แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ        / / / / /  
3.สรุปและ
รายงานผล 

           /  

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,185......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,185......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหต ุ
1. แป้งข้าวเหนียว 3 ก.ก. 40 บาท 120  
2. แป้งมัน 3 ก.ก. 35 บาท 105  
3. ข้าวเหนียว 3 ก.ก. 70 บาท 210  
4. ไข่ไก ่ 3 แผง 115 บาท 345  
5. ไข่เป็ด 50 ฟอง 4 บาท 200  
6. น้ าตาล 10 ก.ก. 25 บาท 250  
7. ผงวุ้น 1 ซอง 70 บาท 70  
9. กล้วยน้ าว้า 5 หว ี 25 บาท 125  
10.ฟักทอง 5 ก.ก. 30 บาท 150  
12. กะท ิ 7 ก.ก. 70 บาท 490  
13. เผือก 2 ก.ก. 60 บาท 120  
รวมเงินท้ังสิ้น 2,185  



 

 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ผลผลิต (Out  puts) 1.  นักศึกษาท าขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า  10 ชนิด 
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)   นักศึกษาไดฝ้ึกปฏิบัตจิริงในการวางแผน การเตรียมวตัถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ 

การท าต ารับมาตรฐานและการท าขนมไทยเพื่อการค้า 
 

                                                        ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

 
โครงการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2.ลักษณะโครงการ          โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4.................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3............................... 

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นการศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักงาน
บริการมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรูเ้กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจดัรายการ
อาหารประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการท าความสะอาดศลิปะการจดัวางอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร
การจัดและตกแต่งโตะ๊อาหารหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรบัประทานอาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัย
ในการท างานด้วยความสะอาด  ประณตี รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และเป็นการฝึก
ทักษะความช านาญให้กบันักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้
5. วัตถุประสงค ์

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  ประเภทของการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจดัวางอุปกรณ์บนโตะ๊อาหารได้ 
8. เพื่อให้สามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
9. สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10. มีเจตคติที่ดีต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมีความ

รับผิดชอบ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ  จ านวน   10 คนและผา่นเกณฑ์
การประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 



 

 

 
 

7. นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดืม่คุณสมบัติทีด่ีของพนักงานบริการ  ประเภท
ของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

8. มีทักษะในการเลือกอุปกรณเ์ครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
9. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. การด าเนินงาน กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
7.1 วิธีการด าเนินงาน  
     7.1.1 จัดท าโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดัท าโครงการ 
     7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดืม่ 
     7.1.3 ด าเนินการการสอน 
     7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

 แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

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.ด าเนินโครงการ / / / / /         
3.สรุปและรายงานผล      /        

7.2. ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม   2560 –  กันยายน  2561 

7.3 สถานที่ด าเนินการ     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ......................................... 

                          ค่าวัสดุ  ..............................2,500......................... บาท 

                         รวมงบประมาณ ................2,500......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
9.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศกึษาให้บริการจดับริการอาหารและเครื่องดื่มในงานตา่งๆของวิทยาลยัได ้
9.2  ผลลัพธ์ (Out  comes)  นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัด

วางอุปกรณ์บนโตะ๊อาหาร  และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพได ้

                                                 ลงช่ือ ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ชุดบริการอาหาร 10 ชุด 250 บาท 2,500  
รวมเงินทั้งสิ้น 2,500  



 

 

 
 

โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ / แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่  2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2 , 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่2 , 5  ตัวบ่งช้ี 2.2 – 2.4 , 5.2 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก 

น่าเบื่อ ไมส่นุก ซับซ้อน ไม่ชอบการค านวณ  จึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ าลง ด้วยเหตุนีจ้ึงจัดท าโครงการ

สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานซึง่สอนนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชามาก

ขึ้น โดยมสีื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรด าเนินโครงการนี ้

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 5.2  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และง่ายขึ้น 

 5.3  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณติศาสตร ์

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากข้ึนและสามารถท าข้อสอบได้ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา  

7.  สถานที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการทางคณติศาสตร์ 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ภาคเรยีนที่ 1/2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์+จัดท าแผนการสอน             
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
4 ประเมินผลการเรียน             
 



 

 

 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  1,500  บาท 

       รวมงบประมาณ  1,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  กระดาษร้อยปอนด ์ 1 ห่อ 300 300  

2.  กระดาษแข็งส ี 10 แผ่น 25 250  

3.  กาว 3 กระป๋อง 70 210  

4.  เทปใส 1 แพ็ค 140 140  

5.  สีไม้ 36 ส ี 2 กล่อง 150 300  

6.  สีน้ า 2 กล่อง 150 300  

รวมงบประมาณ 1,500 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ*  
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอน เข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และสามารถท าข้อสอบได้ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  ประเมินผลการเรียน 

  

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ / แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่  2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2 , 4 



 

 

 
 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่2 , 5  ตัวบ่งช้ี 2.2 – 2.4 , 5.2 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก 

น่าเบื่อ ไมส่นุก ซับซ้อน ไม่ชอบการค านวณ  จึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ าลง ด้วยเหตุนีจ้ึงจัดท าโครงการ

สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ซึ่งสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ทุกสาขาวิชา  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาของ

รายวิชามากขึ้น โดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรด าเนินโครงการนี้ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

 5.2  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากข้ึน และง่ายขึ้น 

 5.3  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณติศาสตร ์

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากข้ึนและสามารถท าข้อสอบได้ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ทุกสาขาวิชา จ านวน 20 คน 

7.  สถานที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการทางคณติศาสตร์ 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ภาคเรยีนที่ 2/2560 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  1,000  บาท 

       รวมงบประมาณ  1,000   บาท 

 

 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1. กระดาษแข็งส ี 20 แผ่น 20 400  

2. ฟิวเจอร์บอร์ด 20 แผ่น 30 600  

รวมงบประมาณ 1,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 ผลผลติ ( Out puts ) :  

  10.1.1  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  10.1.2  นักเรียนได้รับความรูต้ามจุดประสงค์รายวิชา 

 10.2  ผลลัพธ์ ( Out comes ) :  

  10.2.1  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณติศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.2.2  นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและง่ายขึ้น 

  10.2.3  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

  

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

             ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ / แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่  2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2 , 4 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่2 , 5  ตัวบ่งช้ี 2.2 – 2.4 , 5.2 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก 



 

 

 
 

น่าเบื่อ ไมส่นุก ซับซ้อน ไม่ชอบการค านวณ  จึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ าลง ด้วยเหตุนีจ้ึงจัดท าโครงการ

สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งสอนนักเรียนระดับช้ัน ปวส.1 ทุกสาขาวิชา  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหา

ของรายวิชามากขึ้น โดยมสีื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรด าเนินโครงการนี้ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

 5.2  เพื่อให้นักเรียนเขา้ใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และง่ายขึ้น 

 5.3  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณติศาสตร ์

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากข้ึนและสามารถท าข้อสอบได้ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา  

7.  สถานที่ด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการทางคณติศาสตร์ 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  ภาคเรยีนที่ 1/2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์+จัดท าแผนการสอน             
3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
4 ประเมินผลการเรียน             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  2,000  บาท 

       รวมงบประมาณ  2,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  กระดาษแข็งส ี 10 แผ่น 25 250  

2.  อุปกรณ์ Tangram apparatus 10 ชุด 48 480  



 

 

 
 

3.  โปสเตอร์ไวนิลทรองตันรูป
เรขาคณิต 

1 แผ่น  400 400  

4.  รูปทรงเรขาคณิต 1 ชุด 480 470  

5.  โปสเตอร์กลอสซี ่เร่ือง ล าดับและ
อนุกรม 1 ล าดับ 

1 ชุด 400 400  

รวมงบประมาณ 2,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอน เข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และสามารถท าข้อสอบได้ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  ประเมินผลการเรียน และการท ากิจกรรม 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางสาวฉัตรชนก  มั่นการ ) 

โครงการสอนวิชา  ลูกเสือวิสามญั  2 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวกมลคณิสร์  รัตนะ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.....ยกระดับคณุภาพผูเ้รียน........................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............4..........................................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.........2............................... ตัวบ่งช้ี.................2.3............................. 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  ในการจัดการเรียนการสอนวิชา  ลูกเสือวิสามญั  2  เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  และใหผู้้เรียนได้ศกึษาจากสภาพความเป็นจริง  ซึ่งรายวิชาลูกเสือวิสามญั  2  

เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติได้จริง  จึงจ าเป็นต้องจัดหาวสัดุ – อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้มีวสัดุ – อุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการสอนวิชา  ลูกเสอืวิสามัญ  2 

 5.2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชา  ลูกเสือวิสามญั  2 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 



 

 

 
 

  6.1.1 นักศึกษาจ านวน  25  คน  สามารถเรียนวิชา  ลูกเสือวิสามัญ  2  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ

เข้าใจและสามารถปฏิบตัิได้จริง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา  ลูกเสือวิสามญั  2  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้เรยีนได้มคีวาม

เข้าใจมากข้ึน  สามารถปฏิบตัิได้จริง  และมีเจตคติทีด่ีต่อวิชา  ลูกเสอืวิสามัญ  2  และสามารถติดตามผลการใช้งบประมาณและ

รายงานผลต่างๆ  ได้ตามก าหนด 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2560 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 เสนอโครงการ             
2 ด าเนินโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ........................17,256................................ บาท 

       รวมงบประมาณ ...................17,256...........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1. ราวตากผ้า 1 ราว 600 600  

2. จอบ 2 ด้าม 300 600  

3. เสียม 2 ด้าม 250 500  

4. ผ้าฟาง 10 ผืน 250 2,500  

5. เขียงไม ้ 1 อัน 250 250  

6. มีด 2 ด้าม 100 200  

7. กะละมัง 2 ใบ 120 240  

8. ถังน้ า 2 ใบ 150 300  



 

 

 
 

9. เชือกฟาง 4 ม้วน 35 140  

10. เชือกป่านมะนิลา 2 ม้วน 1,000 2,000  

11. ขันน้ า 2 ชัน 20 40  

12. หม้อหุงข้าว 1 ใบ 750 750  

13. กระทะ และ ตะหลิว 1 ชุด 400 400  

14. จาน และ ชาม อาหาร 12 ชุด 30 360  

15. ช้อน 1 แพ็ค 200 200  

16. ทัพพี 3 อัน 60 180  

17. ช้ันวางของ 2 อัน 450 900  

18. น้ าขวดขาวใหญ่ 3 ขวด 120 360  

19. ป้ายช่ือวิทยาลัย 1 ป้าย 300 300  

20. ป้ายบริการ 1 ป้าย 300 300  

21. ข้าวสาร 10 กก. 41 410  

22. ปลากระป๋อง 2 แพ็ค 147 294  

23. หัวหอม 1 กก. 80 80  

24. น้ าปลา 1 ขวด 30 30  

25. รสด ี 1 ถุง 95 95  

26. รสด ี 1 ถุง 95 95  

27. น้ าตาล 2 กก. 27 34  

28. มะนาว 1 กก. 43 43  

29. ลังน้ าแข็ง 1 ลัง 3,000 3,000  

30. แก้วน้ า 10 ใบ 20 200  

31. หม้อแกง 2 ใบ 300 600  

32. ค้อน 1 ด้าม 300 300  

33. ตะปู 1 กก. 100 100  

34. แก๊สปิคนิค 1 ถัง 1,800 1,800  

รวมงบประมาณ   17,256 บาท 



 

 

 
 

                                                 * ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ*      
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 มีวัสดุ – อุปกรณ์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานตอน 1 ปีงบประมาณ 

 10.2 สามารถด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงิน  การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักศึกษา 

 11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

            (นางสาวกมลคณสิร์   รตันะ) 

โครงการ English One Word A Day ปีการศึกษา 2/2560 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครผูู้ช่วย แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่..........4...................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..............4.............................................................  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบ่งช้ี........2.2,2.3,2.4..................................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้แข่งขันของประเทศ ให้ประชากรไทยสามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพ อันจะส่งเสริมให้เกิด การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน และน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ท าให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อป้อนต่อตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นระบบเศรษฐกิจ และสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 โดยกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษนั้น ผู้จัด
กิจกรรมได้เล็งเห็นความส าคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นานาชาติก าหนดขึ้น ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับแรงงาน  
การเริ่มต้นการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
5.  วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 



 

 

 
 

       2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นานาชาติ 
       3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       4. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ ส าหรับผู้เรียนทางด้านอาชีวศึกษา  
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาและครทูุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

  6.1.2  นักเรียน นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการจดักิจกรรม  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและครทูุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา    ตุลาคม 2560 – ก.ย 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1. เสนอโครงการ             
2. จัดกิจกรรม             
3. สรุปโครงการ             
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ.............................3,000................................ บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-เทปกาวสองหน้าชนิดบาง(3M) 15 25 1,125  

-เทปกาวสองหน้าชนิดหนา (3M) 15 30 450  

-เทปกาวใส 15 20 300  

-กระดาษการ์ดสี A4 หนา 180 แกรม 
100 แผ่น 

12 82.50 990  

-กรรไกร 3 25 75  



 

 

 
 

-ไม้บรรทัด 6 10 60  

รวมงบประมาณ              3,000    บาท    

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 ผลผลติ (Out puts):  

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่ถูกต้อง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 3. นักเรียน นักศึกษาไดร้ับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออก 

 ผลลัพธ์ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่ถูกต้อง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 3. นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับการส่งเสรมิทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกลา้แสดงออกเมื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวัน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 สรุปผลการด าเนินโครงการ เมื่อสิน้สุดโครงการ 

 

        ลงช่ือ………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

        ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

 

โครงการสอนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางทิพพวัณณ์  พิมานพรหม  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่...3..เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.......................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........6....เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...........  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3... ด้านการบรหิารจดัการอาชีวศกึษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์ . 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในการจัดการเรยีนการสอน วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 



 

 

 
 

  จ าเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรยีน  ได้มวีัสดุใช้ในการเรยีน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกัเรียน  และต่อวิทยาลยัต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 

ให้มีประสิทธิภาพ  

 5.2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลีย้งสัตว์น้ า  จ านวน 38 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค

.60 
พ.ย
. 

60 

ธ.ค
. 

60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค
.61 

ก.ย
. 

61 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   /            
2 ด าเนินงานโครงการ    /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  
3 สรุปผลโครงการ              / 
              
              
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าครุภัณฑ์...............2,590.-..............................บาท 

       รวมงบประมาณ ..................1,890.-.........................  บาท 

 

 

 

 



 

 

 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-เมาท์ 5 ตัว 200.- 1,000.-  

-คีย์บอร์ด 5  ตัว 200.- 1,000.-  

-แฟลชไดร์ฟ 1 อัน 590.- 590.-  

รวมงบประมาณ 2,590.-                  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผลผลติ (Out puts) นักเรียน นักศึกษา จ านวน 39 คนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน  

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานสรุปผลโครงการ 

 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

          (...นางทิพพวัณณ์   พิมานพรหม..) 

 

โครงการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์   ทองมาก /หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่...3..เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.......................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........6....เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...........  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3... ด้านการบรหิารจดัการอาชีวศกึษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์ . 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในการจัดการเรยีนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร  จ าเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน  ไดม้ีวัสดุใช้ในการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏิบตัิงานได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่

นักเรียน  และต่อวิทยาลยัต่อไป 

 



 

 

 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ให้มปีระสิทธิภาพ  

 5.2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ านวน 38 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสทิธิภาพ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค
.61 

ก.พ
.61 

มี.ค
.61 

เม.
ย. 
61 

พ.
ค. 
61 

มิ.ย
. 

61 

ก.ค
.61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   /            
2 ด าเนินงานโครงการ    /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  
3 สรุปผลโครงการ              / 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าครุภัณฑ์...............1,890.-..............................บาท 

       รวมงบประมาณ ...............1,890.-........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ถั่วเขียว 5 กก. 40.- 200.-  

-บัวรดน้ า 4 ถัง 100.- 400.-  

-เมล็ดพันธุ์ผัก 20 ซอง 25.- 500.-  

-ปุ๋ย 10 กก. 25.- 250.-  



 

 

 
 

-ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 25.- 150.-  

-กระดาษถ่ายเอกสารเอ4 2 รีม 135.- 270.-  

-กระดาษการ์ดสี 1 รีม 120.- 120.-  

รวมงบประมาณ 1,890.-                  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผลผลติ (Out puts) นักเรียน นักศึกษา จ านวน 39 คนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน  

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานสรุปผลโครงการ 

 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

           (......นางไพรัตน์   ทองมาก.....) 

โครงการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์    ทองมาก/หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่...3..เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.......................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........6....เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...........  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3... ด้านการบรหิารจดัการอาชีวศกึษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์และคอมพิวเตอร์ . 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากในการจัดการเรยีนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร และวิชาการจัดการฟาร์ม   

จ าเป็นต้องใช้วัสดุในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรียน  ได้มีวสัดุใช้ในการเรยีน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏบิัติงานได้

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกัเรียน  และต่อวิทยาลยัต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร และวิชาการจัดการฟาร์ม ให้มี

ประสิทธิภาพ  

 5.2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 



 

 

 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จ านวน 42 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีวสัดุใช้ในการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค
.61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.
ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   /            
2 ด าเนินงานโครงการ    /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  
3 สรุปผลโครงการ              / 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าครุภัณฑ์...............450.-..............................บาท 

      รวมงบประมาณ ................450.-.........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-กระดาษบรู๊ฟ 100 แผ่น 3.- 300.-  

-ปากกาไวท์บอร์ด 6  ด้าม 25.- 150.-  

รวมงบประมาณ 450.-                  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผลผลติ (Out puts) นักเรียน นักศึกษา จ านวน 42 คนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน  

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานสรุปผลโครงการ 



 

 

 
 

 

     ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

            (...นางไพรัตน์    ทองมาก.......) 

โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบ้ืองต้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่................................................................................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................ 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบ่งช้ี............14,15,17,37.......................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 ในภาคเรียนท่ี 1/2561  มีรายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นที่เปิดให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.1 (สาขาเกษตรศาสตร์)             
ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นต้องใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในรายวิชาดังกล่าว            
จึงจ าเป็นต้องมีวัสดุฝึก 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแกส๊ 
 5.2  เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 
 5.3  เพื่อให้นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 
 5.4  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีต 
 5.5  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้า 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  
  6.1.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแกส๊ได ้
  6.1.2 นักศึกษามีทักษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สได ้
  6.1.3 นักศึกษามีความปลอดภยัในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 
  6.1.4 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรตีได้ 
  6.1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานไฟฟ้าได ้   
 6.2 เชิงปริมาณ :  
  6.2.1 นักศึกษาระดับช้ัน  ปวช.1 ที่เรียนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นทุกคน มีทักษะการเชื่อมแกส๊และไฟฟ้า และ
งานคอนกรีต ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า     
7. สถานที่ด าเนินการ  แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 
 
 



 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

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

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.ปูนซิเมนต ์ 3 ถุง 150 450  

2.สายไฟฟ้า vaf 2X1.5 1  ม้วน 660 660  

3.เทปพันสายไฟ 1  แถว 400 400  

4.วาวล์ออกซิเจน 2  หัว 900 1,800  

5.วาวล์แก๊ส 1  หัว 800 800  

6.หลอดตะเกียบ 10  หลอด 120 1,200  

7.ทราย 5 กระสอบ 100 500  

8.แปรงลวด 3  ด้าม 80 240  

9.ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1 ชุด 3,000 3,000  

10.ลวดเชื่อม2.6 3 กล่อง 150 450  

11.มีดคัตเตอร ์ 5 ด้าม 100 500  

รวมงบประมาณ  10,000  บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาสามารถท าแผ่นพื้นทางเท้าได ้
 ผลลัพธ ์(Out comes): นักศึกษามีทักษะในการปฏิบตัิการเชื่อม งานคอนกรีตและงานไฟฟ้า     



 

 

 
 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากการเรียนของนักศึกษา   
            11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

                      ลงช่ือ...............................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
   (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

โครงการสอนวิชาขับรถยนต์  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่................................................................................................... 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................ 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบ่งช้ี............14,15,17,37.......................... 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 ในภาคเรียนท่ี 2/2561  มีรายวิชาการขับรถยนต์ทีเ่ปิดท าการเรยีนการสอนในระดับ ปวช.3 (สาขาเกษตรศาสตร์)ซึ่งใน
การเรยีนการสอนนั้น นักศึกษาท่ีเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพือ่ให้นักศึกษามีทักษะในการเรยีนการสอน 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การขับรถยนต ์
 5.2  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการขับรถยนต ์
 5.3  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการดูแลบ ารุงรักษารถยนต ์
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  
  6.1.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะในการขับรถยนตไ์ด้ 
  6.1.2 นักศึกษาสามารถดูแลบ ารุงรักษารถยนตไ์ด ้
  6.1.3 นักศึกษาสามารถขับรถยนตไ์ด ้   
 6.2 เชิงปริมาณ :  
  6.2.1 นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 ที่เรียนวิชาการขับรถยนต์ทุกคนมทีักษะในการขับรถยนต์    
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561.............. 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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-น าเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             



 

 

 
 

3 ด าเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - ค่าวัสดุ  ...........................9,900......................................... บาท 

  รวมงบประมาณ ............................9,900....................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

รายการ จ านวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-กรวยยาง 21  อัน 300 6,300  

-แบตเตอรร์ี ่ 1 ลูก 3,000 3,000  

-น้ ามันพาวเวอร ์ 2 กระป๋อง 300 600  

รวมงบประมาณ  9,900  บาท   

* ถัวเฉลี่ยจา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรยีนการสอน นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 (สาขาเกษตรศาสตร์) 
 ผลลัพธ ์(Out comes): 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการขับรถยนตไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย         
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากการเรียนของนักเรียน   
            11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 

                      ลงช่ือ...............................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
   (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

 

                          

 

 

 
                                           
 

                                                
                                  



 

 

 
 

 
 

 

      
 

      
 

                                                              
 

            
 

 

    

 

    

 

               

 

       

 

 

 
   

 
    

 


