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คำนำ 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พังงา         

นี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมแผนงานและโครงการซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา

พุทธศักราช 2551 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพังงา ยุทธศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และปรัชญาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในการขับเคลื่อนกระบวนการศึกษา เพ่ือ

ผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

   
 

        

        งานวางแผนและงบประมาณ 

              กันยายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

คำนำ                  หน้า 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ของ สอศ.     (1) 

 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง      (2) 

 1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้    (8) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 

 2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา (12) 

 2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น    (12) 

 2.3 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษาปีปัจจุบัน     (13) 

 2.4 ประวัติของสถานศึกษา       (14) 

 2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่        (16) 

 2.6 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน    (19) 

 2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา     (21) 

 2.8 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา       (23) 

 2.9 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา        (27) 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 3.1 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2563   (31) 

 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

                  หน้า 

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 โครงการเดินทางไปราชการ       33 
 โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว       35 
 โครงการเอกสารการพิมพ์        38 
 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน       41 
 โครงการประกันภัยรถยนต์       44 
 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      47 
 โครงการบำรุงรักษารถยนต์       50 
 โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ      53 
 โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู     56 
 โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ      60 
          โครงการทำความสะอาดเครื่องนอนครูเวร      62 
 โครงการตัดแต่งก่ิงไม้ใหญ่บริเวณอาคารสำนักงาน     64 
 โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า       66 
 โครงการบำรุงรักษาระบบประปา       68 
 โครงการงานประชาสัมพันธ์       70 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำงานการเงิน      72 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำตึกอำนวยการ     75 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย  77 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำงานทะเบียน      79 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  82 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านผู้อำนวยการและบ้านพักรับรอง   85 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น)ประจำผู้อำนวยการ 88 
 โครงการพัฒนาห้องวิชาการ       91 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     94 
 โครงการทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร สอศ.      97 



สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

                  หน้า 

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร(ต่อ) 

 โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร       99 

โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      102 
 โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ       105 
 โครงการดำเนินงานวางแผนและงบประมาณ     107 
 โครงการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร     110 
 โครงการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน       113 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา    115 
โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในสถานศึกษา   117 
โครงการลงนามความร่วมมือ       119 

โครงการแผนหลักสูตรระยะสั้น 
 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่      122 
 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก     125 
 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน  128 
 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส    131 
 โครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา       134 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น   137 
 โครงการจัดการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพ่ือสตรี     140 
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

โครงการทัศนศึกษาดูงานและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ  143 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคใต้    146 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ อศจ.   149 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ     152 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การเขียนแผนธุรกิจสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่   155 
 โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา   159 



สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

                  หน้า 

โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา(ต่อ) 
 โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา      162 
โครงการงานฟาร์ม 
 โครงการงานฟาร์มยางพารา        165 
 โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ำมัน      168 

โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม       171 
 โครงการงานฟาร์มสุกร        174 
 โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจำหน่าย      177 
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส) ประจำปีการศึกษา 2/2562 180 
 โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วษท.พังงา ประจำปี พ.ศ. 2563   183 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563   186 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จบปีการศึกษา 2562 วษท.พังงา   189 
 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563      192 
 โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์    195 
 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย      198 

โครงการวันไหว้ครู        201 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรม       204  
โครงการราตรีไผ่สีทอง        207 
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  210 

 โครงการ Big Cleaning Day ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก    213   
 โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” 2563   216 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา      219 
 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์       222 
 โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาประจำปี  2563    225 
 โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา  2563 227 
 โครงการ To Be Number One ประจำปี 2563     230 



สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

                  หน้า 

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา(ต่อ) 
 โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต   233 
 โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต   236 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563     239 
โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  241 
โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา       244 

โครงการฝ่ายวิชาการ 
 โครงการจัดการฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2563    247 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา      250 
 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์       253 
 โครงการรักการอ่านและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย      256 
 โครงการปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลพ้ืนเมืองและจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์  259 
 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำแผนกวิชาพืชศาสตร์     262 
โครงการสอน 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 โครงการสอนวิชาการจัดการสวนไม้ผล      265 
 โครงการสอนรายวิชาผลิตไม้ดอกไม้ประดับ      268 
 โครงการสอนรายวิชาการจัดสวนในภาชนะ      270 
 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม       272 
 โครงการสอนรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า      275 
 โครงการสอนรายวิชาดินและความสมบูรณ์ของดิน     278 
 แผนกวิชาประมง 
 โครงการสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์     281 
 โครงการสอนวิชา โครงการ โรคสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 
  การเลี้ยงปลาสวยงาม การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ   284 
  
 



สารบัญ 
เร่ือง/รายการ 

                  หน้า 

โครงการสอน(ต่อ) 
แผนกวิชาช่างกลเกษตร 

 โครงการสอนวิชาขับรถยนต์       287 
 โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น      290 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
 โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้      293 

โครงการสอนรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร    296 
โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมายแรงงาน  299 
โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม  302 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
โครงการ English One Word A Day      304 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา 

ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562      307 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่ไข่, การผลิตไก่ไข่     311 
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่เนื้อ      314 
โครงการสอนรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์      316 

 โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์     319 
แผนกวิชาอุตสาหกรรม 
โครงการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย      322 
โครงการสอนวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม      324 
โครงการสอนวิชาโภชนาการ       327 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

 

1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที ่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมี

คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยี

ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

มาตรการ 

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสร้างและกระจายโอกาส 

8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 

1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตน     

ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 

เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู ้โดยเน้นการเรียนรู ้เพื่อสร้างสัมมาชีพ         

ในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง   

กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ

การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู ้ยากจนหรือด้อยโอกาส

จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน

ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป      

มีโอกาส ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล

และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่

ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ

เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน

เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา การรับฟัง

ความเห็นผู้อื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่าง

ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ

ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที ่ม ีค ุณภาพและมีจ ิตว ิญญาณของความเป็นครู              

เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม   

มาใช้ในการเรียนการสอนเพื ่อเป็นเครื ่องมือช่วยครูหรือเพื ่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น           
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การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมิน

สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา       

มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุข

และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตาม

ความพร้อม 

8. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื ่อการเรียนรู ้สร้างความภาคภูมิใจ            

ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน 

ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม

ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นที่สาธารณะ           

ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดทำ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
1. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

1) การจัดทำแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา 

2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 

3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชดำริ 

4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

6) อำนวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 



(6) 
 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

8) ให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 

9) ผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงาน

ทั่วไป โดยดำเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 

10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง 5 องค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับและ

สถานศึกษา 

11) การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ

และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา 

12) ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอน 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 

- กำหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ

สถาบันเพื่อลดความซ้ำซ้อน 

- กำหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มี

การวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการ

ส่งออกของประเทศ 

- จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
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- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

4.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์

4.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

4.4 การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

4.5 การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 

4.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

4.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

4.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

4.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

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 การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 

4.24 การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.25 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
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1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู ้เรียน ที ่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน    

คุณวุฒิวิชาชีพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบที่คำนึงถึงการ

ใช้พลังงานทดแทน เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากร

สู่ความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และสังคมสู่การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยด้วยหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตร 

พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการชุมชน และสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบ         

ทวิภาคีระหว่างประเทศ 

พันธกิจที ่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้แก่ประชาชน       

อย่างต่อเนื่องท่ัวถึงเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื ่องของ

เยาวชน เกษตรกรและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและ

ประชาชนเพื่อเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
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กลยุทธก์ารดำเนินงาน 
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ 

กลยุทธ์ที ่ 1 ผลิตและพัฒนาผู ้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะและเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ  ของตลาดแรงงานและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้นำทางการเกษตรของผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การ

เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์และการยอมรับการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและ

ระบบการประเมินที ่สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิว ิชาชีพ และตรงกับความต้องการของ       

สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาฐานเทคโนโลยีโดยใช้โครงการอาชีพ       

เน้นการอยู่ประจำ ทำงานฟาร์ม เพ่ือสร้างเกษตรกรแนวใหม่ 

กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 2 ภาษา (Bilingual 

College) เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบ 

กลยุทธ ์ท ี ่  1 สร้างงานฟาร์มต ้นแบบ (Smart Farming) และสถานที ่ เร ียนรู้

เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Model College)  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีมาตรฐานทุกระดับและประเภทวิชา 

กลยุทธ์ที ่ 3 สนับสนุนการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตร            

ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์วิจัยระบบนิเวศวิทยาทะเลสาบสงขลา 23  
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากร             

สู่ความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่ 1 สร้างครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรใหม่เพื ่อการทดแทน 

สนับสนุนการศึกษาต่อและการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษาและความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดครู คณาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหาร       

จัดการศึกษาและการจัดการงานฟาร์มต้นแบบอย่างเพียงพอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

สู่การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 

กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตอบสนองต่อชุมชน สังคม และการเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีสู่

ชุมชนและสังคม 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ด้วยหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่

สถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดทำแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผล

การใช้แผนงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดจัดทำกรอบอัตรากำลังและมาตรฐานครุภัณฑ์อาชีวศึกษาเกษตร

แนวใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคใต้  
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พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาช ีวศึกษากับสถาน

ประกอบการ ชุมชนและสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี 

กลย ุทธ ์ท ี ่  1  ขยายความร ่ วมม ือและเคร ือข ่ ายก ับสถานประกอบการ

สถาบันการศึกษาชุมชนและสังคม ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและพัฒนาศูนย์เรียนรู้

และวิจัยทางการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างประเทศ 

กลย ุทธ ์ท ี ่  1  สร ้ า งความร ่วมม ือและเคร ือข ่ ายก ับสถานประกอบการ 

สถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร

ระบบทวิภาคี 

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ทั่วถึงเท่าเทียม 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื ่องของเยาวชน

เกษตรกรและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรที่หลากหลาย และศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพเกษตรเพื่อเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของเกษตรกรและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวชนเกษตรในอนาคต ในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและการเป็นเกษตรกรที่รอบรู้ (Smart Farmer)  

กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช. และ            

การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์อาชีพ เพื ่อเพิ ่มคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนา

ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ตอบสนองต่อชุมชน สังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพเกษตร เพื่อพัฒนา

สมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน 
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2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ปรัชญา 

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน สร้างคนสู้งาน 

วิสัยทัศน์ 

 พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่อาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

5. ทำนุบำรุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดำริต่างๆ 

เอกลักษณ์  

 “ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี” 

อัตลักษณ์  

 “ทักษะเด่น บริการเยี่ยม” 

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมเกษตรกร 

2. โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ PBL 

3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 

4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา 

5. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูพื้นฐาน 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี 2553 

2. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2553 

3. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2557 

2.3  กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการที่ 1 สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 

 มาตรการที่  1 ผล ักด ันการบ ูรณาการการว ิจ ัย และพัฒนา ถ ่ายทอดองค ์ความรู้                   

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม 

 มาตรการที ่  1 ผล ักด ันการบ ูรณาการการว ิจ ัย และพัฒนา ถ ่ายทอดองค ์ความรู้                     

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้ 

 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 
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2.4 ประวัติของสถานศึกษา 

 จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีแนวคิดหรือเหตุผลในการจัดตั้งคือ เพื่อขยาย

โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผู้ประสานงานในการจัดตั้งคือ นายรักเกียรติ  แก้วจำนง ตำแหน่ง 

(ในขณะนั้น) อาจารย์ใหญ่ 

      พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพังงาในสังกัดกอง

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

งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ถนน ปรับปรุงพื้นที่และระบบชลประทาน

เพ่ือเตรียมรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2522 

  พ.ศ.2522 เริ ่มเปิดรับนักเรียนที ่จบการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)          

เข้าเรียนในชั ้น มศ.4 จำนวน 150 คน และรับนักเรียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5)  

โปรแกรมเกษตร เข้าเรียนในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จำนวน 30 คน 

  พ.ศ.2524 ได้ขยายระดับการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง           

แผนกเกษตรกรรม (ปวส.) 

  พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา         

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 เป็นต้นไป 

  พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั ้นและ

เคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่วิทยาการเกษตรแผนใหม่และช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่

เกษตรกร 

  พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาพืชสวนประดับ 

และสาขาประมง โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาต่ออีก 2 ปี 

  พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น    

อีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรับนักศึกษา จำนวน 30 คน 

  พ.ศ.2530 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชา

ประมง 

  พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530     

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

  พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตะกั ่วทุ ่งใ นวิทยาลัย

เกษตรกรรมพังงา เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530       

(ปรับปรุงครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2533 ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงพุทธศักราช 2536 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี         

ภูมิทัศน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ    

  พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

  พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

  พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

  พ.ศ .  2541  เป ิ ดสอนหล ั กส ู ตรประกาศน ี ยบ ั ตรว ิ ช าช ีพ  พ ุทธศ ั กราช  2538                         

(เพ่ิมเติม พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 

   พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคครูช ั ้นสูง 

พุทธศักราช 2543 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

 พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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 พ.ศ 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิช า

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 

20-45 % ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมีประมาณ 90 % ของพื้นที่ทั้งหมด จึงทำให้เป็นปัญหาในการทำ

การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำ

ในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั ้งหมด 939 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ 

บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที ่อุดมสมบูรณ์ เนื ่องจากสงวนไว้เพื ่อใช้เป็นแหล่งอนุร ักษ์พันธุกรรมพืช            

ตามโครงการพระราชดำริฯในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส่วนที่เหลือประมาณ 483 ไร่ 

เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสำหรับก่อสร้างอาคารการเรียน โรงเรือนงานฟาร์ม และพื้นที่สำหรับ

ฟาร์มฝึกหัดโดยมีรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. พ้ืนที่สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ    62  ไร่ 

2. พ้ืนที่แผนกวิชาช่างเกษตร     3  ไร่ 

3. พ้ืนทีแ่ผนกวิชาพืชศาสตร์ 

3.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

3.2 ห้องเรียนรวม     3  ห้อง 

3.3 ห้องปฏิบัติการทั่วไป     1  ห้อง 

3.4 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  1  ห้อง 
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3.5 มุมวิชาการแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

3.6 พ้ืนที่โครงการชีววิถี     2  ไร่ 

3.7 พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองจังหวัดพังงา  10  ไร่ 

3.8 แปลงปลูกผักอินทรีย์     1  แปลง 

3.9 แปลงปาล์มน้ำมัน     10  ไร่ 

3.10 โรงเพาะเห็ด      1  โรง 

3.11 โรงเรือนเพาะชำไม้ประดับ    3  หลัง 

4. พ้ืนที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

4.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

4.2 ห้องเรียนรวม      2  ห้อง 

4.3 ฟาร์มไก ่      1  ฟาร์ม 

4.4 ฟาร์มสุกร      1  ฟาร์ม 

4.5 ฟาร์มเป็ดเทศ     1  ฟาร์ม 

4.6 ฟาร์มวัว      1  ฟาร์ม 

4.7 มุมวิชาการแผนกวิชาสัตวศาสตร์   1 ห้อง 

4.8 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง  1  ศูนย์ 

4.9 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์     76  ไร่ 

5. พ้ืนแผนกวิชาประมง 

5.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

5.2 ห้องเรียนรวม     1  ห้อง 

5.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ   1  ห้อง 

5.4 ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ    1  ห้อง 

5.5 ห้องงานวิจัยและปฏิบัติการแผนกวิชาประมง  1  ห้อง 

5.6 ห้องศูนย์ข้อมูล งานประกันคุณภาพ   1  ห้อง 

และมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาประมง 

5.7 โรงเพาะฟักปลาสวยงาม    1  ห้อง 

5.8 โรงเพาะฟักปลาน้ำจืด    1  ห้อง 

5.9 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด     1  ฟาร์ม 

5.10 มุมวิชาการแผนกวิชาประมง    1  ห้อง 
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5.11 โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    1 หลัง 

6. พ้ืนที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

6.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

6.2 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร   1  ห้อง 

6.3 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่     1  ห้อง 

6.4 ห้องปฏิบัติการผ้าและการแต่งกาย   1  ห้อง 

6.5 ศูนย์การเรียนรู่ในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP  1  ศูนย์ 

6.6 อาคารเก็บอุปกรณ์     1  หลัง 

7. พ้ืนที่แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

7.1 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    1 ห้อง 

8. พ้ืนที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

8.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

8.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1    1  ห้อง 

8.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2    1  ห้อง 

8.4 ห้องคลินิกภาษา     1  ห้อง 

8.5 ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย     1  ห้อง 

8.6 ห้องจริยธรรม     1  ห้อง 

8.7 ห้องคณิตศาสตร์ 1      1  ห้อง 

8.8 ห้องคณิตศาสตร์ 2      1  ห้อง 

8.9 ห้องสุขศึกษาและพลานามัย    1  ห้อง 

8.10 ห้องภาษาไทย      1  ห้อง 

8.11 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ    1  ห้อง 

8.12 ศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  1  ห้อง 
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9. พ้ืนที่สนามกีฬา 

9.1 สนามเปตอง      4  สนาม 

9.2 สนามฟุตบอล     1  สนาม 

9.3 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม 

9.4 สนามวอลเล่ย์บอล     1  สนาม 

9.5 สนามตะกร้อ      1 สนาม 

10. พ้ืนที่หอประชุม 

10.1 หอประชุมใหญ่     1 หลัง (จุประมาณ 300 คน) 

10.2 ห้องประชุมเล็ก     1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 

10.3 ห้องประชุมแผนกวิชาสัตวศาสตร์    1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 

10.4 อาคารศูนย์วิทยบริการ     1 หลัง 

11. พ้ืนที่บ้านพักนักศึกษาปฏิรูปโครงการเกษตรเพื่อชีวิต  10  ไร่ 

12. พ้ืนที่จัดเป็นที่อยู่อาศัย (บ้านพักครู-คนงาน)   41  ไร่ 

13. พ้ืนที่ปลูกยางพารา     150 ไร่ 

14. พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน     50  ไร่ 

 
2.6 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   สาขางานการเกษตร 
   สาขางานพืชศาสตร์ 
   สาขางานสัตวศาสตร์ 
   สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ 

1.2 ประเภทวิชาคหกรรม  

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ  

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

3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   สาขางานเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
   สาขางานพืชสวน 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    สาขางานการผลิตสัตว์ 

3.2 ประเภทวิชาประมง  

  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
   สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

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

 

 



 

 
 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรZZZ(  
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นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง 

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 

2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวสันต์  แสงนิล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผูอ้ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายชัยพันธ์ุ   กชกันพยันต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

นายชัยพันธ์ุ   กชกันพยันต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นางมณีโชติ  ช้างศร ี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางทิพพวัณณ ์ พิมานพรหม 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้างานการเงิน 

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานความร่วมมอื 

นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค ์
หัวหน้างานกิจกรรมนกัเรยีนนักศกึษา 

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส 

หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 
 

นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์

นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค ์

หัวหน้างานปกครอง 

นางทัศน์ดาว นันทโย 

หัวหน้างานการบัญช ี

นายธำมรงค์  ตันภิบาล 

หัวหน้างานวจิัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางปัญจาภรณ์  ไพลอย 

หัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

นางสาวสุมติรา  สำเภาพล 
หัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

นายณรงค์  จรูญศรีสวสัดิ ์

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

นางสาวสุมติรา สำเภาพล 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

นายยุทธนา  สุขจิรัง 

หัวหน้างานพัสด ุ

นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 
นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้างานสวสัดิการนกัเรียนนกัศกึษา 

นายธำมรงค์  ตันภิบาล 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายภานุพันธ์  อยู่มะนะ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายวันเพ็ญ  คะสะธรรม 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

นางจิรพัชร์  บุญชัด 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางจิรพัชร์  บุญชัด 

หัวหน้างานทะเบียน 

นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หวัหนา้งานแผนกวิชาประมง 



 
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

นายวสันต์  แสงนิล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

  

นายชัยพันธุ์  กชกันพยนัต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายชัยพันธุ์  กชกันพยนัต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
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2.8 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากร ทั้งสิ้น 37 คน จำแนกเป็น 

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

ลูกจ้างประจำ       4 คน 

 2.1 ทำหน้าที่สอน  -   คน 

 2.2 ทั่วไป/สนับสนุน  4 คน 

พนักงานราชการ      4 คน 

 3.1 ทำหน้าที่สอน  4 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว       9 คน 

 4.1 ทำหน้าที่สอน  1 คน 

 4.2 ทั่วไป/สนับสนุน  8 คน 

ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ก. ครูผู้สอน/ผู้บริหาร  ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน          รวม 
- ต่ำกว่า ม.6  -  คน  5 คน   5 คน 

- ปวช./ม.6  - คน  2 คน   2 คน 

- ปวส./อนุปรญิญาตร ี - คน  - คน   - คน 

- ปริญญาตร ี  9 คน  8 คน   17 คน 

- ปริญญาโท  12 คน  - คน   12 คน 

- ปริญญาเอก  1 คน  - คน   1 คน 

 รวม  22 คน  15 คน   37 คน 
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 

 ก. ครูผู้สอน   ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร 22 คน  6 คน     28 คน 

- จ้างด้วยงบดำเนินงาน  - คน    - คน      - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน  - คน      - คน 

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

- จ้างด้วยงบรายจ่ายอื่น - คน  - คน   - คน 

- จ้างด้วยเงินอื่นๆ  -           คน                    -           คน                          -           คน 
  รวม 22 คน  15 คน   37 คน 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ วุฒิการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

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

และฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3 นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์     รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา และฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

 รวม (คน) 1 1 1 -  
ครูผู้สอน 
1 นายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์     แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2 นางวัลประภา อ้นสุวรรณ     
3 นายยุทธนา สุขจิรัง     
4 นางสาวสุมิตรา สำเภาพล     แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
5 นายธำมรงค์ ตันภิบาล     แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
6 นางศุลีมาศ สุทธิเนียม     
7 นายสรายุทธ สุทธิเนียม     
8 นางปัญจาภรณ์ ไพลอย     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
9 นางจิรพัชร์ บุญชัด     
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

10 นางปวีณา อยู่มะนะ     
11 นางจินตนา ศิริธรรม     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
12 นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม     
13 นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ     แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
14 นางไพรัตน์ ทองมาก     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
15 นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม     
 รวม (คน) - 9 6 -  

ข้าราชการพลเรือน (ทำหน้าที่สอน) 
1 นางมณีโชติ ช้างศรี     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
2 นางทัศน์ดาว นันทโย     
 รวม (คน) - - 2 -  

พนักงานราชการ (ครู) 
1 นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
2 นางสาวณิชนันท ์ ภูมิวาส     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3 นายณัฐวุฒิ สุทิน     แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
4 นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค ์     แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 รวม (คน) - 2 2 -  

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

 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1 นางณิชชา แสงแก้ว     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2 นางสาวเรียวฟาง เจริญฤทธิ์     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3 นางสาวศิริวรรณ เจียรศิร ิ     ครูจ้างสอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

ลูกจ้างชั่วคราว(ต่อ) 
4 นางสาวรุ่งตะวัน เจริญจิตร์     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
5 นายณฐัพนธ ์ เทพหัสดนิ ณ อยธุยา     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6 นายอรรถพล บุญคง     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

7 นายประสม สิทธิการ     เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิชาประมง 

8 นางสาวสุฤทธิ์ สมบัติ     เจ้าหน้าท่ีประจำแผนกงานอุตสาหกรรม 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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2.9  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562  

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 431 คน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ระดับชั้น 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 นักศึกษา

ตกค้าง 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท         

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

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การเกษตร 3 2 - - - - - - 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ - - 2 - 2 2 1 - 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ - - 6 2 1 1 2 - 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ - - 4 - - 1 - - 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 8 4 2 6 2 12 2 - 
รวม 38 24 37 21 29 46 5  

รวมแต่ละระดับชั้นปี 62 58 80 
รวมระดับ ปวช. ท้ังหมด 200 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ปวส.1 ปวส.2 

นักศึกษา
ตกค้าง 

หมายเหตุ 

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

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

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี - - - - - 4 ทวิภาคี 
ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 1 1 - 1 -  

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 4 4 4 - - ทวิภาคี 
คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 1 4 7 7 - - ทวิภาคี 

รวม 52 58 53 61 3 4  
รวมแต่ละชั้นปี 110 121  

รวมระดับ ปวส.ท้ังหมด 231 
รวมนักศึกษาท้ังสิ้น (คน)                                                  431 

ข้อมูล ณ วนัที่ 17 มิถุนายน 2562



 

 

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป) 

 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง    รวมทั้งสิ้น  คน      หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

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

     
20 

      
20 

2. ประเภทวิชาประมง 
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

     
20 

      
20 

- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(ทวิภาคี) 

    20      20 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

3. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานพืชศาสตร์ 

 
20 

          
20 

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

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

 2.4 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) .....-.....  คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.    .....-.....  คน  2.6 หลักสูตร อ่ืนๆ .....-.....  คน
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรZZZ(  

 (21) 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ปรัชญา 

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน สร้างคนสู้งาน 

วิสัยทัศน์ 

 พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่อาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

5. ทำนุบำรุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดำริต่างๆ 

เอกลักษณ์  

 “ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี” 

อัตลักษณ์  

 “ทักษะเด่น บริการเยี่ยม” 

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมเกษตรกร 

2. โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ PBL 

3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 

4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา 

5. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมลูพื้นฐาน 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี 2553 

2. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2553 

3. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2557 

2.3  กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และเชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการที่ 1 สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 

 มาตรการที่  1 ผล ักด ันการบ ูรณาการการว ิจ ัย และพัฒนา ถ ่ายทอดองค ์ความรู้                   

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม 

 มาตรการที ่  1 ผล ักด ันการบ ูรณาการการว ิจ ัย และพัฒนา ถ ่ายทอดองค ์ความรู้                     

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้ 

 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกำลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 
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2.4 ประวัติของสถานศึกษา 

 จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีแนวคิดหรือเหตุผลในการจัดตั้งคือ เพื่อขยาย

โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผู้ประสานงานในการจัดตั้งคือ นายรักเกียรติ  แก้วจำนง ตำแหน่ง 

(ในขณะนั้น) อาจารย์ใหญ่ 

      พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพังงาในสังกัดกอง

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

งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ถนน ปรับปรุงพื้นที่และระบบชลประทาน

เพ่ือเตรียมรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2522 

  พ.ศ.2522 เริ ่มเปิดรับนักเรียนที ่จบการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)          

เข้าเรียนในชั ้น มศ.4 จำนวน 150 คน และรับนักเรียนที ่จบชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5)  

โปรแกรมเกษตร เข้าเรียนในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จำนวน 30 คน 

  พ.ศ.2524 ได้ขยายระดับการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง           

แผนกเกษตรกรรม (ปวส.) 

  พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา         

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 เป็นต้นไป 

  พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั ้นและ

เคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่วิทยาการเกษตรแผนใหม่และช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่

เกษตรกร 

  พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาพืชสวนประดับ 

และสาขาประมง โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาต่ออีก 2 ปี 

  พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น    

อีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรับนักศึกษา จำนวน 30 คน 

  พ.ศ.2530 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชา

ประมง 

  พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530     

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

  พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตะกั ่วทุ ่งใ นวิทยาลัย

เกษตรกรรมพังงา เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530       

(ปรับปรุงครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2533 ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูงพุทธศักราช 2536 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี         

ภูมิทัศน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ    

  พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

  พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

  พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

  พ.ศ .  2541  เป ิ ดสอนหล ั กส ู ตรประกาศน ี ยบ ั ตรว ิ ช าช ีพ  พ ุทธศ ั กราช  2538                         

(เพ่ิมเติม พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 

   พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคครูช ั ้นสูง 

พุทธศักราช 2543 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

 พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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 พ.ศ 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิช า

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 

20-45 % ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมีประมาณ 90 % ของพื้นที่ทั้งหมด จึงทำให้เป็นปัญหาในการทำ

การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำ

ในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั ้งหมด 939 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ 

บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที ่อุดมสมบูรณ์ เนื ่องจากสงวนไว้เพื ่อใช้เป็นแหล่งอนุร ักษ์พันธุกรรมพืช            

ตามโครงการพระราชดำริฯในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส่วนที่เหลือประมาณ 483 ไร่ 

เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสำหรับก่อสร้างอาคารการเรียน โรงเรือนงานฟาร์ม และพื้นที่สำหรับ

ฟาร์มฝึกหัดโดยมีรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. พ้ืนที่สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ    62  ไร่ 

2. พ้ืนที่แผนกวิชาช่างเกษตร     3  ไร่ 

3. พ้ืนทีแ่ผนกวิชาพืชศาสตร์ 

3.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

3.2 ห้องเรียนรวม     3  ห้อง 

3.3 ห้องปฏิบัติการทั่วไป     1  ห้อง 

3.4 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  1  ห้อง 
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3.5 มุมวิชาการแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

3.6 พ้ืนที่โครงการชีววิถี     2  ไร่ 

3.7 พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนเมืองจังหวัดพังงา  10  ไร่ 

3.8 แปลงปลูกผักอินทรีย์     1  แปลง 

3.9 แปลงปาล์มน้ำมัน     10  ไร่ 

3.10 โรงเพาะเห็ด      1  โรง 

3.11 โรงเรือนเพาะชำไม้ประดับ    3  หลัง 

4. พ้ืนที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

4.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

4.2 ห้องเรียนรวม      2  ห้อง 

4.3 ฟาร์มไก ่      1  ฟาร์ม 

4.4 ฟาร์มสุกร      1  ฟาร์ม 

4.5 ฟาร์มเป็ดเทศ     1  ฟาร์ม 

4.6 ฟาร์มวัว      1  ฟาร์ม 

4.7 มุมวิชาการแผนกวิชาสัตวศาสตร์   1 ห้อง 

4.8 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง  1  ศูนย์ 

4.9 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์     76  ไร่ 

5. พ้ืนแผนกวิชาประมง 

5.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

5.2 ห้องเรียนรวม     1  ห้อง 

5.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ   1  ห้อง 

5.4 ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำ    1  ห้อง 

5.5 ห้องงานวิจัยและปฏิบัติการแผนกวิชาประมง  1  ห้อง 

5.6 ห้องศูนย์ข้อมูล งานประกันคุณภาพ   1  ห้อง 

และมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาประมง 

5.7 โรงเพาะฟักปลาสวยงาม    1  ห้อง 

5.8 โรงเพาะฟักปลาน้ำจืด    1  ห้อง 

5.9 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด     1  ฟาร์ม 

5.10 มุมวิชาการแผนกวิชาประมง    1  ห้อง 
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5.11 โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด    1 หลัง 

6. พ้ืนที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

6.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

6.2 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร   1  ห้อง 

6.3 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่     1  ห้อง 

6.4 ห้องปฏิบัติการผ้าและการแต่งกาย   1  ห้อง 

6.5 ศูนย์การเรียนรู่ในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP  1  ศูนย์ 

6.6 อาคารเก็บอุปกรณ์     1  หลัง 

7. พ้ืนที่แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

7.1 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    1 ห้อง 

8. พ้ืนที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

8.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

8.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1    1  ห้อง 

8.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2    1  ห้อง 

8.4 ห้องคลินิกภาษา     1  ห้อง 

8.5 ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย     1  ห้อง 

8.6 ห้องจริยธรรม     1  ห้อง 

8.7 ห้องคณิตศาสตร์ 1      1  ห้อง 

8.8 ห้องคณิตศาสตร์ 2      1  ห้อง 

8.9 ห้องสุขศึกษาและพลานามัย    1  ห้อง 

8.10 ห้องภาษาไทย      1  ห้อง 

8.11 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ    1  ห้อง 

8.12 ศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  1  ห้อง 
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9. พ้ืนที่สนามกีฬา 

9.1 สนามเปตอง      4  สนาม 

9.2 สนามฟุตบอล     1  สนาม 

9.3 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม 

9.4 สนามวอลเล่ย์บอล     1  สนาม 

9.5 สนามตะกร้อ      1 สนาม 

10. พ้ืนที่หอประชุม 

10.1 หอประชุมใหญ่     1 หลัง (จุประมาณ 300 คน) 

10.2 ห้องประชุมเล็ก     1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 

10.3 ห้องประชุมแผนกวิชาสัตวศาสตร์    1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 

10.4 อาคารศูนย์วิทยบริการ     1 หลัง 

11. พ้ืนที่บ้านพักนักศึกษาปฏิรูปโครงการเกษตรเพื่อชีวิต  10  ไร่ 

12. พ้ืนที่จัดเป็นที่อยู่อาศัย (บ้านพักครู-คนงาน)   41  ไร่ 

13. พ้ืนที่ปลูกยางพารา     150 ไร่ 

14. พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ำมัน     50  ไร่ 

 
2.6 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   สาขางานการเกษตร 
   สาขางานพืชศาสตร์ 
   สาขางานสัตวศาสตร์ 
   สาขางานการผลิตสัตว์น้ำ 

1.2 ประเภทวิชาคหกรรม  

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ  

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

3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   สาขางานเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
   สาขางานพืชสวน 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    สาขางานการผลิตสัตว์ 

3.2 ประเภทวิชาประมง  

  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
   สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

3.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

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

 

 



 

 
 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรZZZ(  
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นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง 

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 

2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวสันต์  แสงนิล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผูอ้ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายชัยพันธ์ุ   กชกันพยันต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

นายชัยพันธ์ุ   กชกันพยันต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นางมณีโชติ  ช้างศร ี

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางทิพพวัณณ ์ พิมานพรหม 

หัวหน้างานบุคลากร 

นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้างานการเงิน 

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม 

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานความร่วมมอื 

นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค ์
หัวหน้างานกิจกรรมนกัเรยีนนักศกึษา 

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส 

หัวหน้างานสือ่การเรียนการสอน 
 

นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์

นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค ์

หัวหน้างานปกครอง 

นางทัศน์ดาว นันทโย 

หัวหน้างานการบัญช ี

นายธำมรงค์  ตันภิบาล 

หัวหน้างานวจิัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางปัญจาภรณ์  ไพลอย 

หัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 

นางสาวสุมติรา  สำเภาพล 
หัวหน้างานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 

นายณรงค์  จรูญศรีสวสัดิ ์

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

นางสาวสุมติรา สำเภาพล 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

นายยุทธนา  สุขจิรัง 

หัวหน้างานพัสด ุ

นางศุลีมาศ  สุทธิเนยีม 

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 
นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้างานสวสัดิการนกัเรียนนกัศกึษา 

นายธำมรงค์  ตันภิบาล 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายภานุพันธ์  อยู่มะนะ 
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นายวันเพ็ญ  คะสะธรรม 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

นางจิรพัชร์  บุญชัด 
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางจิรพัชร์  บุญชัด 

หัวหน้างานทะเบียน 

นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หวัหนา้งานแผนกวิชาประมง 



 
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

นายวสันต์  แสงนิล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

  

นายชัยพันธุ์  กชกันพยนัต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร 

 

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

นายชัยพันธุ์  กชกันพยนัต์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
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2.8 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากร ทั้งสิ้น 37 คน จำแนกเป็น 

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

ลูกจ้างประจำ       4 คน 

 2.1 ทำหน้าที่สอน  -   คน 

 2.2 ทั่วไป/สนับสนุน  4 คน 

พนักงานราชการ      4 คน 

 3.1 ทำหน้าที่สอน  4 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว       9 คน 

 4.1 ทำหน้าที่สอน  1 คน 

 4.2 ทั่วไป/สนับสนุน  8 คน 

ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ก. ครูผู้สอน/ผู้บริหาร  ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน          รวม 
- ต่ำกว่า ม.6  -  คน  5 คน   5 คน 

- ปวช./ม.6  - คน  2 คน   2 คน 

- ปวส./อนุปรญิญาตร ี - คน  - คน   - คน 

- ปริญญาตร ี  9 คน  8 คน   17 คน 

- ปริญญาโท  12 คน  - คน   12 คน 

- ปริญญาเอก  1 คน  - คน   1 คน 

 รวม  22 คน  15 คน   37 คน 
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 

 ก. ครูผู้สอน   ข.เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร 22 คน  6 คน     28 คน 

- จ้างด้วยงบดำเนินงาน  - คน    - คน      - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน  - คน      - คน 

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

- จ้างด้วยงบรายจ่ายอื่น - คน  - คน   - คน 

- จ้างด้วยเงินอื่นๆ  -           คน                    -           คน                          -           คน 
  รวม 22 คน  15 คน   37 คน 

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ วุฒิการศึกษาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

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

และฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3 นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์     รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา และฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

 รวม (คน) 1 1 1 -  
ครูผู้สอน 
1 นายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์     แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2 นางวัลประภา อ้นสุวรรณ     
3 นายยุทธนา สุขจิรัง     
4 นางสาวสุมิตรา สำเภาพล     แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
5 นายธำมรงค์ ตันภิบาล     แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
6 นางศุลีมาศ สุทธิเนียม     
7 นายสรายุทธ สุทธิเนียม     
8 นางปัญจาภรณ์ ไพลอย     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
9 นางจิรพัชร์ บุญชัด     
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

10 นางปวีณา อยู่มะนะ     
11 นางจินตนา ศิริธรรม     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
12 นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม     
13 นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ     แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
14 นางไพรัตน์ ทองมาก     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
15 นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม     
 รวม (คน) - 9 6 -  

ข้าราชการพลเรือน (ทำหน้าที่สอน) 
1 นางมณีโชติ ช้างศรี     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
2 นางทัศน์ดาว นันทโย     
 รวม (คน) - - 2 -  

พนักงานราชการ (ครู) 
1 นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
2 นางสาวณิชนันท ์ ภูมิวาส     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
3 นายณัฐวุฒิ สุทิน     แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
4 นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค ์     แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 รวม (คน) - 2 2 -  

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

 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1 นางณิชชา แสงแก้ว     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2 นางสาวเรียวฟาง เจริญฤทธิ์     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3 นางสาวศิริวรรณ เจียรศิร ิ     ครูจ้างสอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี 

ลูกจ้างชั่วคราว(ต่อ) 
4 นางสาวรุ่งตะวัน เจริญจิตร์     เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
5 นายณฐัพนธ ์ เทพหัสดนิ ณ อยธุยา     เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

6 นายอรรถพล บุญคง     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

7 นายประสม สิทธิการ     เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิชาประมง 

8 นางสาวสุฤทธิ์ สมบัติ     เจ้าหน้าท่ีประจำแผนกงานอุตสาหกรรม 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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2.9  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562  

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 431 คน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ระดับชั้น 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 นักศึกษา

ตกค้าง 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท         

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

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การเกษตร 3 2 - - - - - - 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ - - 2 - 2 2 1 - 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ - - 6 2 1 1 2 - 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ - - 4 - - 1 - - 

คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 8 4 2 6 2 12 2 - 
รวม 38 24 37 21 29 46 5  

รวมแต่ละระดับชั้นปี 62 58 80 
รวมระดับ ปวช. ท้ังหมด 200 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ปวส.1 ปวส.2 

นักศึกษา
ตกค้าง 

หมายเหตุ 

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

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

บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี - - - - - 4 ทวิภาคี 
ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 1 1 - 1 -  

 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 4 4 4 - - ทวิภาคี 
คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 1 4 7 7 - - ทวิภาคี 

รวม 52 58 53 61 3 4  
รวมแต่ละชั้นปี 110 121  

รวมระดับ ปวส.ท้ังหมด 231 
รวมนักศึกษาท้ังสิ้น (คน)                                                  431 

ข้อมูล ณ วนัที่ 17 มิถุนายน 2562



 

 

แผนการรับนักเรียน นักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป) 

 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง    รวมทั้งสิ้น  คน      หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

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

     
20 

      
20 

2. ประเภทวิชาประมง 
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

     
20 

      
20 

- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(ทวิภาคี) 

    20      20 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม 

3. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานพืชศาสตร์ 

 
20 

          
20 

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

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

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

(29) 



 

 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรZZZ(  

 (21) 
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โครงการเดินทางไปราชการ 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      3  ตัวบ่งชี้  3.4, 3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในแต ่ละป ีงบประมาณ จำเป ็นต ้องจ ัดส ่งข ้าราชการและล ูกจ ้างประจำ ข ้าราชการพลเร ือน                  

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั ่วคราว เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือปฏิบัติราชการตามคำสั่งที ่มอบหมาย จึง

จำเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อเดินทางราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำปฏิบัติงานได้โดยเรียบร้อย 

 5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความรู้ความสามารถมากขึ้น สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ข้าราชการ, ข้าราชการพลเรือน, พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว สามารถเดินทางไป

ปฏิบัติราชการตามคำสั่งได้ 

7. สถานที่ดำเนินการ อศ.กช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าใช้สอย  700,000   บาท 

รวมงบประมาณ  700,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงและที่พัก   700,000  

รวมงบประมาณ 700,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 10.2. งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

  ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี   ผู้เสนอโครงการ 

     (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

                (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ         ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      3  ตัวบ่งชี้  3.10    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันจำนวนลูกจ้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำของวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

มาสมทบในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

 5.2 เพื่อเป็นแรงงานเสริมสร้างสนับสนุนงานด้านที่ขาดแคลนเนื่องจากลูกจ้างประจำไม่เพียงพอ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำงานบริหารงานท่ัวไป   จำนวน 1 คน 

  6.1.2 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำงานพัสดุ    จำนวน 1 คน 

  6.1.3 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  จำนวน 1 คน 

  6.1.4 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  จำนวน 1 คน 

  6.1.5 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำแผนกวิชาประมง   จำนวน 1 คน 

  6.1.6 ลูกจ้างช่ัวคราว ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน 1 คน 

  6.1.7 ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 คน 

  6.1.8 ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 คน 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 สามารถดำเนินงานด้านพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งาน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาประมง และแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

7. สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  846,360   บาท 
  - ค่าใช้สอย   25,200    บาท 
  รวมงบประมาณ  871,560   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย     
- เงินประกันสังคม 4 คน/ 12 เดือน 2,100 25,200  
ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวงานบริหารงานท่ัวไป 12 เดือน 11,330 135,960  
2. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวงานพัสด ุ 12 เดือน 11,000 132,000  
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 12 เดือน 11,000 132,000  
4. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 12 เดือน 1,200 14,400  
5. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวแผนกวิชาประมง 30 วัน/ 12 เดือน 9,000 108,000  
6. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวแผนกวิชาอุตสาหกรรม 30 วัน/ 12 เดือน 9,000 108,000  
7. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวพนักงานรักษาความปลอดภัย 12 เดือน 9,000 108,000  
8. ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราวพนักงานขับรถยนต ์ 12 เดือน 9,000 108,000  

รวมงบประมาณ 871,560 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานราชการจำนวน 8 คน 

 10.2 สามารถบริการงานในฝ่าย งานบริหารงานท่ัวไป งานพัสดุ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียนฯ แผนกวิชาประมง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับ

รถยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตร ี   ผู้เสนอโครงการ 

      (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

                (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเอกสารการพิมพ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ    งานพัสดุกลาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3    ตัวบ่งชี้   3.4, 3.9    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการบริหารด้านเอกสารให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย จัดทำหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-ส่ง 

คำสั่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อบริการเอกสารกาเรียนการสอนของครูแผนกวิชาต่าง ๆ 

 5.2 เพื่อบริการเผยแพร่การจัดทำกิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครูและนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 บริการด้านเอกสารการพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 2563 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 สามารถให้บริการเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยแก่ครู คนงาน นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งด้านการสอนและงานธุรการ 

7. สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -  บาท 
  - ค่าวัสด ุ        100,000  บาท 
  - ค่าตอบแทน  -  บาท 
  - ค่าใช้สอย  -  บาท 
  รวมงบประมาณ      100,000  บาท 

 



39 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
ตลับหมึก HP 36 A 3 ชุด 2,990 8,970  
ตลับหมึก Epson Bk 1 ขวด/ 1 สี 5 ขวด 320 1,600  
หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร IR 3300 3 กล่อง 3,000 9,000  
หมึกพิมพ์สำเนาสดีำ ริโก้ JP12 8 กล่อง 550 4,400  
หมึกพิมพH์P 78 A 3 ตลับ 3,300 9,900  

หมึกพิมพ์ HP 80 A 3 ตลับ 4,390 13,170  

หมึกพิมพ์ HP 85 A 3 ตลับ 3,390 10,170  

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

หมึกพิมพ์ Canon 98 6 ตลับ 620 3,720  

หมึกพิมพ์ Canon 88 4 ตลับ 570 2,280  

หมึกพิมพ์ Brother 1 ชุด 3,200 3,200  

หมึกพิมพ์ Epson L220 2 ชุด 1,320 2,640  

หมึกพิมพ์ Epson L210 2 ชุด 1,300 2,600  

หมึกพิมพ์ Epson 141 12 ตลับ 390 4,680  

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 20 กล่อง 600 12,000  

กระดาษถ่ายเอกสาร F4 2 กล่อง 600 1,200  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทำหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2 สามารถบริการบุคลากรทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัยและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

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

        (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

     (หัวหน้างานพัสดุ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ         งานพัสดุกลาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบ่งชี้   3.9    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานพัสดุกลางมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ  ของงานพัสดุ ซึ่งมีจำนวนมาก จึงจำเป็นท่ีจะต้องซื้อวัสดุ

สำนักงานมาใช้ในการดำเนินงานของงานพัสดุและบริการ แต่ละงาน แต่ละฝ่าย       เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทาง

ราชการ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของงานพัสดุและสำหรับบริการแต่ละงาน แต่ละฝ่าย 

 5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 สามารถดำเนินงานพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปีงบประมาณ 

7. สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -  บาท 
  - ค่าวัสด ุ   80,000    บาท 
  - ค่าตอบแทน       -  บาท 
  - ค่าใช้สอย       -  บาท 
  รวมงบประมาณ  80,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
กระดาษการ์ดสี A4 60 รีม 90 5,400  

กระดาษการ์ดสี F4 60 รีม 100 6,000  

แฟ้มตราช้าง 120F 50 แฟ้ม 415 20,750  

สมุดเบอร์ 2 25 เล่ม 65 1,625  

คลิปดำ 2 ขา 25 กล่อง 65 1,625  

ลวดเสียบกระดาษตราหัวเสือ 100 กล่อง 20 2,000  

ลวดเย็บกระดาษ 100 กล่อง 10 1,000  

เครื่องเย็บกระดาษ 24 เครื่อง 155 3,720  

กระดาษจดโน้ต 60 อัน 50 3,000  

เทปกาวสองหน้าหนา 30 ม้วน 215 6,450  

เทปกาวสองหน้าบาง 60 ม้วน 55 3,300  

สันเทป 60 ม้วน 55 3,300  

ปากกา 300 ด้าม 15 4,500  

น้ำยาลบคำผิด 60 อัน 90 5,400  

ดินสอ 50 ด้าม 10 500  

ยางลบ 30 อัน 5 150  

ไม้บรรทัด 30 อัน 35 1,050  

แผ่น CD 50 แผ่น 5 250  

แผ่น DVD 50 แผ่น 5 250  

กรรไกร 10 อัน 85 850  

มีดคัตเตอร ์ 10 อัน 90 900  

ใบมีดคัตเตอร ์ 10 แพ็ค 45 450  

หมึกเตมิแท่นหมึก 10 อัน 35 350  

ที่เจาะกระดาษ 5 ตัว 298 1,490  

กระดาษโฟโต ้ 5 รีม 290 1,450  

กระดาษมาร์ชแมลโลว์ 190g 10 รีม 185 1,850  

ซองน้ำตาล A4 ขยายข้างมีครุฑ 200 ซอง 4 800  

ซองน้ำตาล A4 ไม่ขยายข้างมีครุฑ 200 ซอง 3 600  

ซองขาวพับ A4 มีครุฑ 2 กล่อง 465 930  

ลวดเย็บกระดาษ No.8 5 กล่อง 12 60  

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทำหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2 สามารถบริการบุคลากรทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัยและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

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

       (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

   (หัวหน้างานพัสดุ) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการประกันภัยรถยนต์ 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      3    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     3  ตัวบ่งชี้  3.9   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆ 

จำนวน 8 คัน มีความจำเป็นต้องมีการทำประกันภัยเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อทำประกันภัยรถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาท่ีใช้ 
6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถทำประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ ดังนี ้

1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา     

2. รถตู้ 15 ที่น่ังหมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 

3. รถตู้ 12 ที่น่ังหมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา 

   4. รถฟอจูนเนอร์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา 

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

6. รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา 

   7. รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา 

   8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  60,000   บาท 

รวมงบประมาณ  60,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

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

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
 10.2. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
แก่ครู-อาจารย์-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้บริการ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทำแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ  ๆ จน
สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
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ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                         (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

    (หัวหน้างานพัสดุ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      3    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      3  ตัวบ่งชี้  3.9   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการที่วิทยาลัยต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ในการใช้ยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและเครื่องมืออื่น ๆ 

ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อจัดเตรียมน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นไว้บริการแก่ครู-อาจารย์ผู้เดินทางไปสอนตามอำเภอต่าง ๆ 
 5.2. เพื่อใช้กับรถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จำนวน 8 คัน 
 5.3. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จำนวน 8 คัน ที่ต้องใช้น้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นไว้บริการ 

6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถให้บริการยานพาหนะแก่ครู-อาจารย์ ผู้เดินทางไปสอนตามอำเภอต่าง ๆ จำนวน

ที่ใช้รถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จำนวน 8 คัน มีน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใช้อย่างต่อเนื่อง

เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 

7. สถานที่ดำเนินการ อศ.กช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 800 ลิตร 30 24,000  

3. น้ำมันเครื่องดีเซลไดนามิกฯ 20 แกลลอน 700 14,000  

4. น้ำมันเครื่อง 2T 0.5 ลิตร 30 กระป๋อง 60 1,800  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท   
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จำนวน 8 คัน ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นไว้บริการ 
 10.2. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
แก่ครู-อาจารย์ ที่ใช้เดินทางไปสอนนักเรียน นักศึกษา อศ.กช. ของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้บริการ 

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

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

    (หัวหน้างานพัสดุ) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการบำรุงรักษารถยนต์ 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      3     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้  3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาต่าง  ๆ 

จำนวน 8 คัน มีความจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเพื่อให้รถยนต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาท่ีใช้ 
6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถดูแลและบำรุงรักษารถยนต์ต่าง ๆ ดังนี ้

   1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน กข-136 พังงา     

   2. รถตู้ 15 ท่ีนั่ง หมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 

3. รถตู้ 12 ท่ีนั่ง หมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา 

4. รถฟอจูนเนอร์ หมายเลขทะเบยีน กค-7782 พังงา 

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

6. รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา 

7. รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา 

   8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน กค-3944 พังงา 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

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

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

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

11.2. จากรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ   จน
สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
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 ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                         (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

    (หัวหน้างานพัสดุ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่        3     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      3  ตัวบ่งชี้  3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยครุภัณฑ์หลายชนิดของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมานานหลายปีทำให้มีสภาพชำรุด เสื่อมโทรม 

จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัยฯที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 5.2. เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของแผนก,ฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆภายในวิทยาลัยทั้งหมด 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ

มีประสิทธิภาพ 
6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลม เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องเสียง 
เครื่องถ่ายรูปและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้ตลอด 1 ปี งบประมาณ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์          10 ครั้ง    
2. ค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร ์ 10 ครั้ง    
3. ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ          10 ครั้ง    
4. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร          10 ครั้ง    
5. ค่าจ้างซ่อมเครื่องเสียง       10 ครั้ง    
6. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโปรเจกเตอร์        10 ครั้ง    
7. ค่าจ้างซ่อมเครื่องตดัหญ้า         10 ครั้ง    
8. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโรเนียว  10 ครั้ง    
9. ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10 ครั้ง    
รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ท่ีชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 10.2. ครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯใช้งานได้ปกติ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทำแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ  ๆ             
จนสิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

  
  
  

          ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

    (หัวหน้างานพัสดุ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยอาคารประกอบและบ้านพักครูของวิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้อาคารต่าง ๆ 

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็น

จะต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

5.2. เพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู 

5.3. เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการ 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. สามารถซ่อมแซมอาคารต่าง ๆของวิทยาลัยที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ 

 6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคากระเบื้องที่ชำรุดของอาคารประกอบและบ้านพัก ทั้งหมด

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

- ค่าวัสดุ             50,000                         บาท 

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  150,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

2. ตะปู  2 ½ นิ้ว 1  ลัง 900 900  

3.ท่อ PVC ½”  100 เส้น 50 5,000  

4.ข้อต่อ PVC ½”  50 อัน 20 1,000  

5.ข้องอ 90 ½”  50 อัน 20 1,000  

6.คลิ๊บ PVC ½”  50 อัน 20 1,000  

7.กาวทาท่อ 100 กรัม 10 กระป๋อง 100 1,000  

8.ข้องอเกลียวใน PVC ½”  25 อัน 10 250  

9.ข้อต่อเกลียวใน PVC ½”  25 อัน 10 250  

10.ข้อต่อเกลียวใน 1 ¼” 25 อัน 30 750  

11.สามทาง ½”  25 อัน 30 750  

12.สะดืออ่าง 25 อัน 100 2,500  

13.หลอดไฟ 20 w 1 กล่อง 1,000 1,000  

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

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

16.สตาร์เตอร ์ 3 กล่อง 500 1,500  

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

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

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

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

21.สวิทซ์ไฟพานาโซนิค 2 กล่อง 500 1,000  

22.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 80 เมตร 10 800  
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รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

26.ตู้สะพายไฟ 6 * 12 5 ตู ้ 200 1,000  

27.แผงรองตู้ไฟฟ้า 8 * 23” 5 แผง 100 500  

28.บล็อคลอย 10 อัน 20 400  

29.หน้ากาก 10 อัน 30 300  

30.หลอดตะเกียบ 9 - 13 w 5 หลอด 100 500  

31.หลอดตะเกียบ 25 w 5 หลอด 100 500  

32.แป้นยึดขาหลอดตะเกยีบ 20 อัน 20 400  

33.โคมไฟกลม 3 ชุด 200 600  

34.หลอดสปอทไลท ์ 5 หลอด 100 500  

35.หลอดแสงจันทร์ชนิดใส 3 หลอด 300 900  

36.น๊อตยึดเสาไฟฟ้าเสา 8 m 40 ตัว 20 800  

   50,000  

ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารต่างๆ   100,000  

รวมงบประมาณ 150,000 บาท   
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ท่ีชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 10.2. อาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ท่ีชำรุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทำแล้วเสร็จ 
11.2. จากรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ   จน

สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
 
 
 

        ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายภาณุพันธ ์อยู่มะนะ) 

                    (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจ้างเก็บขยะ ภายในวิทยาลัยฯเป็นรายเดือน กับทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลกระโสม เพื่อแก้ปัญญาที่ท้ิงขยะ และเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ 

5.2. เพื่อแก้ปัญหาที่ท้ิงขยะภายในวิทยาลัย 

 6. เป้าหมาย 

  6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลื่อน 

 6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  15,000   บาท 

รวมงบประมาณ  15,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 12 เดือน 1,250 15,000  

รวมงบประมาณ 15,000 บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

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

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

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (นายภาณุพันธ ์อยู่มะนะ) 

 (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการทำความสะอาดเคร่ืองนอนครูเวร 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       3   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เวรรักษาการประจำกลางคืนจะมาปฏิบัติหน้าท่ีที่ห้องพักครู ซึ่งห้องดังกล่าวมีอุปกรณ์เครื่องนอนที่จะต้อง

ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อทำความสะอาดเครื่องนอนห้องพักครูเวร 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เครื่องนอนห้องพักครูเวรมีความสะอาด 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. ทำความสะอาดผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน จำนวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  2,640   บาท 

รวมงบประมาณ  2,640   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

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

รวมงบประมาณ 2,640 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

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

            ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายภาณุพันธ ์อยู่มะนะ) 

           (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณอาคารสำนักงาน 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลอาคาร สำนักงานทั้งหมดภายในวิทยาลัย ซึ่งในสภาพปัจจุบันต้นไม้      

มีการเจริญเติบโตจนกระทั้งพาดพิงกับตัวอาคาร สำนักงานเป็นจำนวนมาก จึงจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่อยู่

เสมอเพื่อให้อาคาร สำนักงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1. เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สำนักงานภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สำนักงานให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งานได้ 
 6.2. เชิงปริมาณ 

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

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

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

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

    
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายภาณุพันธ ์อยู่มะนะ) 

           (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในวิทยาลัย ซึ่งระบบไฟฟ้าต่าง ๆ 

จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1. เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 6.2. เชิงปริมาณ 

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  30,000   บาท 

รวมงบประมาณ  30,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 5 จุด 5,000 25,000  

-ค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง  5,000 5,000  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

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

    
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายภาณุพันธ ์อยู่มะนะ) 

            (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการบำรุงรักษาระบบประปา 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานอาคารสถานท่ี มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบประปาทั้งหมดภายในวิทยาลัย ซึ่งระบบประปาต่างๆ 

จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพ่ือให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1. เพื่อบำรุงรักษาระบบประปาภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เพื่อบำรุงรักษาระบบประปาภายในวิทยาลัย ให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน 
 6.2. เชิงปริมาณ 

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบประปา 1 งาน 20,000 20,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

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

 

 
ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 

            (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานประชาสัมพันธ ์

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      6    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้  3.9   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารและกจิกรรม 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อบริการข่าวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
 5.2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
 5.3. เพื่อจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ทั ้งภายในภายนอกวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย     
- ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ 25 800 20,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 

10.2. จัดทำภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
10.3. จัดทำจดหมายข่าววิทยาลัย 
10.4. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา   

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

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                             (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

          (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำงานการเงิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางไพรัตน์  ทองมาก/งานการเงิน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางการเงินท่ีต้องจัดเก็บไว้สำหรับรอการตรวจสอบย้อนหลัง               เป็น
ระยะเวลาหลายปีแต่ตู้เก็บเอกสารยังมีน้อย ไม่สามารถเก็บเอกสารไดห้มด เพราะเอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เพื่อให้
การเก็บเอกสารเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   

งานการเงินจึงจำเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสารการเงิน เพื่อไม้ให้เกิดการชำรุดหรือเสียหายและเกิดผลดีต่อ

วิทยาลัย และการจัดทำเอกสารทางการเงิน บางครั้งต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารสีเพื่ อให้มีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้น

และตรวจสอบได้ง่าย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์สีในการจัดทำ

เอกสารดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทำเอกสารทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ให้กับวิทยาลัย 

 5.2 เพื่อการเก็บรักษาเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.3 เพื่อพัฒนาการจัดทำเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 เพื่อให้งานการเงินมีที่เก็บเอกสารสำคัญของวิทยาลัย 

  6.1.2 เพื่อให้งานการเงินมีเครื่องปริ้นเตอร์สีใช้ในการปฏิบัติงาน 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ 

  6.2.2 เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ต จำนวน 1 เครื่อง 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  15,590   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  15,590   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์     
- ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู ้ 4,900 4,900  
- ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู ้ 1 ตู ้ 5,700 5,700  
- เครื่องปริ้นเตอร์สีอิงค์เจต็ 1 เครื่อง 4,990 4,990  

รวมงบประมาณ 15,590 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีตู้เก็บเอกสารงานการเงินเพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ และมีเครื่องปริ้น

เตอร์สีเพื่อจัดทำเอกสารทางการเงินให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

      

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

                   (นางไพรัตน์  ทองมาก) 

           (หัวหน้างานการเงิน) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำตึกอำนวยการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางมณีโชติ  ช้างศร ี/งานบริหารงานท่ัวไป/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยตึกอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีห้องผู้อำนวยการ และห้องประชุมภายในตึก

อำนวยการซึ่งปูพรม จำเป็นจะต้องทำความสะอาดด้วยเครื ่องดูดฝุ ่น และจำเป็นจะต้องครุภัณฑ์ประจำห้อง

ผู้อำนวยการ  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้ห้องทำงานผู้อำนวยการ และห้องประชุม มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 เพื่อให้ห้องทำงานผู้อำนวยการ และห้องประชุม มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 มีครุภัณฑ์ประจำห้องผู้อำนวยการและตึกอำนวยการ 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  49,580   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  49,580   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 49,580 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีครุภัณฑ์ประจำตึกอำนวยการ 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

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

                  (นางมณีโชติ  ช้างศรี) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3, 2.6  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้

ในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้   

  5.2. ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าที่ชำรุดได้ 

 5.3. แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด   

 5.4. ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได้ 

6. เป้าหมายและตัววัดสำเร็จ 

6.1 เชิงคุณภาพ 

6.1.1. นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติตามจุดประสงค์รายวิชาได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

6.2.1. นักศึกษาระดับชั ้นปวช. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและ

โภชนาการ จำนวน 14 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าครุภัณฑ์  18,000   บาท 

รวมงบประมาณ  18,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าครุภัณฑ์     

- จักรเย็บผ้า 3 เครื่อง 6,000 18,000  

รวมงบประมาณ 18,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) มีวัสดุฝึกเพียงพอ 

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

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

                     (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำงานทะเบียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวณิชนันท์ ภูมิวาส/งานทะเบียน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางงานทะเบียนที่ต้องจัดเก็บไว้หลายปีแต่ตู้เอกสารยังมีน้อยไม่สามารถเก็บ
เอกสารได้หมด เพราะเอกสารเพิ่มขึ้นทุก ๆปี เพื่อให้การเก็บเอกสารเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ งานทะเบียนจึงจำเป็นต้องการใช้ตู้เก็บเอกสารงานทะเบียนเพื่อไม่ให้เอกสารเกิดการชำรุดหรอืเสียหาย
และเกิดผลดีต่อวทยาลัย และการจัดทำเอกสารงานทะเบียน เช่นบัตรนักศึกษา ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา ใบ รบ.1 ต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารสีเพื่อให้มีเอกสารที่ชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึง
มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์สีในการจัดทำเอกสารดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทำเอกสารทางงานทะเบียนท่ีถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 5.2 เพื่อพัฒนาการจัดทำเอกสารทางงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.3 เพื่อให้การจัดทำบัตรนักศึกษาถูกต้องตามระบบ ศธ.2 ออนไลน์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 เพื่อให้งานทะเบียนมีที่เก็บเอกสารสำคัญของวิทยาลัย 

  6.1.2 เพื่อให้งานทะเบียนมีเครื่องปริ้นเตอร์สีใช้ในการปฏิบัติงาน 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ 

  6.2.2 เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ต จำนวน 1 เครื่อง 

7. สถานที่ดำเนินการ   งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  20,990   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  20,990   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์     
- ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก 2 ใบ 4,000 8,000  
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก1 บานพับ 2 ใบ 4,000 8,000  
- เครื่องปริ้นเตอร์สีอิงค์เจต็ 1 เครื่อง 4,990 4,990  

รวมงบประมาณ 20,990 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีตู้เก็บเอกสารงานทะเบียนเพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ และมีเครื่องปริ้น

เตอร์สี เพื่อจัดทำเอกสารทางงานทะเบียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานทะเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

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

                (นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 



81 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 
โครงการจัดซ้ือวัสดุถาวรอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      นางปวีณา อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  4    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2  ตัวบ่งชี้   2,3    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ  การเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้ วัสดุชั่วคราวและวสัดุถาวรตลอดจน

อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกจำนวนมาก  เพื่อให้เพียงพอกับนักศึกษาและการปฏิบัตจิริงตามรายวิชาสอน แต่

บัดนี้ดังกล่าวที่ใช้ในการเรยีนการสอนปฏิบัตินั้น เกดิการชำรุดเสียหาย และใช้การไม่ได้ จึงทำให้ไมเ่พียงพอต่อการ

เรียนการสอนปฏิบตัิของนักศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่แผนกวิชาจะต้องจัดหาเพื่อให้เพียงพอต่อการเรยีนการสอน 

และเพื่อให้เกดิการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสดุแก่นักศึกษาและนักศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบ

อาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได ้

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้มีวัสดุชั่วคราวและวัสดุถาวรตลอดจนอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกจำนวนเพียงพอกับ

จำนวนนักศึกษา 

 5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงตามรายวิชาสอนต่าง ๆ 

 5.3 เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ วัสดุ ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

5.4 เพื่อให้เกิดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสดุและกอ่ให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากที่สุด 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ วัสดุ ที่ถูกต้องและปลอดภัย 

 6.1.2 การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพอย่างสูงสุดและก่อให้เกดิประโยชน์แก่นักศึกษา

สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป 

6.2 เชิงปริมาณ 

 6.2.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จำนวน 50 คนมีวัสดุช่ัวคราวและวัสดุถาวรตลอดจน

อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกจำนวนเพียงพอ   

 6.2.2 นักศึกษาได้ลงมือปฏิบตัิจริงตามรายวิชาสอนต่าง ๆ จำนวน 50  รายวิชา 
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7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   30,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย     บาท 
  รวมงบประมาณ  30,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(out puts) 

 นักศึกษาระดับปวช,และปวส, จำนวน 50 คนมีวัสดุช่ัวคราวและวสัดุถาวรตลอดจนอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวย

ความสะดวกจำนวนเพีองพอ  ปฏิบัติจริงตามรายวิชาสอนต่างๆจำนวน 50  รายวิชา 

ผลลัพธ์(out comes) 

นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ วัสดุ ที่ถูกต้องและปลอดภัย  การเรยีนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสดุและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน

ต่อไป 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบรายงาน สรุปโครงการ 

 

 

 

 

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

                 (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

(หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจำบ้านผู้อำนวยการและบ้านพักรับรอง 

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

       โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยบ้านพักผู้อำนวยการและบ้านพักรับรอง ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานา ทำให้ครุภัณฑ์ประกอบ

บ้านพักเสื ่อมสภาพใช้การไม่ได้ตามอายุการใช้งาน และเพื ่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้บ้านพักเป็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบบ้านพักและบำรุงให้อยู่ในสภาพดี 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1. ปรับปรุงบ้านพักให้อยู่สภาพดี 

5.2. จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักผู้อำนวยการและบ้านพักรับรอง 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. สามารถปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบบ้านพัก 
 6.2. เชิงปริมาณ 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

- ค่าครุภัณฑ์  55,810              บาท 

รวมงบประมาณ  55,810   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

2. ผ้านวมและผ้าป ู 2 ชุด 900 900  

3. ตู้กับข้าว 1 ใบ 50 5,000  

4.ช้ันวางทีวี  1 ใบ 20 1,000  

5.โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้  1 ชุด 20 1,000  

6. ที่นอนขนาด 5 ฟุต 1 หลัง 20 1,000  

7. ตู้เสื้อผ้า 1 ใบ 100 1,000  

8. โซฟารับแขก  1 ชุด 10 250  

9.หมอน  2 ใบ 10 250  

10.หมอนข้าง 1 ใบ 30 750  

11. ตู้เย็น มิตซูบิช ิรุ่น MR-S189 1 เครื่อง 30 750  

12. ทีวีซัมซุง รุ่น JA32N4300AKxx7 1 เครื่อง 100 2,500  

13. เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Electrolux รุ่น Zws1326wa 1 เครื่อง 1,000 1,000  

14. พัดลมยี่ห้อ MITSUBISI รุ่น R16-GY 1 เครื่อง 1,000 1,000  

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

16. เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ Electrolux รุ่น 
EWE3511XDWS1 

1 เครื่อง 500 1,500  

17. ขาแขวน TV 1 อัน 2,000 2,000  

รวมงบประมาณ 55,810 บาท   
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) : มีครุภัณฑ์ประจำบ้านพักผู้อำนวยการ และบ้านพักรับรอง 
 10.2. ผลลัพธ์(Out come) : มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 
 
 
 

        ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน(คอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ิน)ประจำผู้อำนวยการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางมณีโชติ  ช้างศร ี    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในแต่ละวันในโลกของยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสิง่จำเป็นในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้มีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฝ่ายบริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 5.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 เพื่อให้ห้องทำงานผู้บริหาร มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน 3 เครื่อง 

  6.2.2 เครื่องปริ้นเตอร์   จำนวน 3 เครื่อง 

  6.2.3 เครื่องสำรองไฟ   จำนวน 6 เครื่อง 

  6.2.4 ลำโพง    จำนวน 1 ชุด 

  6.2.5 ติดตั้งระบบเครือข่าย   จำนวน 1 ระบบ 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  92,500   บาท 
  รวมงบประมาณ  92,500   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์     
- เครื่องคอมพิวเตอร ์ 3 เครื่อง 17,000 51,000  
- เครื่องปริ้นเตอร์ แบบฉีดพ่นหมกึ 2 เครื่อง 4,500 9,000  
- เครื่องปริ้นเตอร์แบบ Multifunction 1 เครื่อง 8,100 8,100  
- เครื่องสำรองไฟ 6 เครื่อง 2,300 13,800  
- ลำโพง 1 ชุด 600 600  
- ติดตั้งระบบเครือข่าย 1 งาน  10,000  

รวมงบประมาณ 92,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานท่ัวไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

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

                   (นางมณีโชติ  ช้างศรี) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาห้องวิชาการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปัญจาภรณ์  ไพลอย     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2,3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1,3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็น
ปัจจัยเสริมให้การบริหารงานไดม้ีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องวิชาการให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องวิชาการปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน   
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้ห้องวิชาการได้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการกับ 

นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปละผู้มาติดต่อต่าง ๆ 

 5.2 เพื่อให้ห้องวิชาการมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน คณะครูมีสถานท่ี ที่สะดวกสบายในการ

ทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 มีห้องวิชาการที ่อำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการศึกษาแก่ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 ปรับปรุงห้องวิชาการ จำนวน 1 ห้อง 

7. สถานที่ดำเนินการ   ห้องวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  7,000   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   1,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  8,000               บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์     
- ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 ตู้ 5,000 5,000  
- เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 2,000 2,000  
ค่าวัสดุ     
- แฟ้มเอกสารตราช้าง 1 โหล 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 8,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต(Out puts) มีอุปกรณ์เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 10.2 ผลลัพธ์(Out comes) มีห้องวิชาการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบรกิาร   

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

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

              (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายบรหิารทรัพยากร     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    4    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6 เพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้     3.10      

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ 
ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรูข้องผู้อื่นที่เป็นมุมมองใหม่ ๆ ใน
การช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ 
ต่างกันร่วมกัน  ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเป็นการสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรมและบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา การอบรมและการศึกษาดูงานจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่าอย่าง
แท้จริงกับบุคลากรได้นั้น บุคลากรควรสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัด โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษานี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนา เพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ ในองค์กร พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และทำให้ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯมีแนวทางใน
การปฏิบัติการในทางเดียวกัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีภาระงานด้านอื่นนอกเหนือจากด้านการสอน  

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ : บุคลากรไดร้ับความรู้และประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการ

สอน และงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.2 เชิงปริมาณ : คณะผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจำนวน 38 คน 
7. สถานที่ดำเนินการ   ห้องวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

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

- ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   2,100   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  190,800   บาท 
  รวมงบประมาณ  192,900   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ 
จำนวนที่
ต้องการ 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

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

รวมเงินทั้งสิ้น   192,900.-  
           * ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts): ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและ
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
  
 ผลลัพธ์ (Out comes): 1. บุคลากรไดส้รา้งความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม 
             2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 - แบบสอบถาม 
 - สรุปผลการดำเนินงาน    
 
 

                                                ว่าท่ีร้อยตรี ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (อนุวฒัน์  ทองสกุล) 

(รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิารทรัพยากร) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร สอศ. ทำเนียบผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางมณีโชติ  ช้างศรี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2และ3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1และ3 

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

 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องจัดทำบอร์ดผู้บริหาร และบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศ
หนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งของผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
5.2 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
5.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ  

6.1.1 สามารถติดต่อกับงานบุคลากรใหถู้กตำแหน่งท่ีรับผดิชอบ 
6.1.2 เพื่อได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

6.2 เชิงปริมาณ  
6.2.1 ผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัย และนักเรียน นักศึกษา สามารถรบัทราบและเข้าใจโครงสร้าง
ทำเนียบของบุคลากรอยา่งถูกต้อง 

7. สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสด ุ   21,300   บาท 
  รวมงบประมาณ  21,300    บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ 
จำนวนที่
ต้องการ 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. บอร์ดทำเนียบผู้บริหารสำนักงาน สอศ. 1 บอร์ด 6,700 6,700  
2. บอร์ดทำเนียบผู้บริหาร ครู บุคลากร วษ.ท พังงา 1 บอร์ด 8,700 8,700  
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ วษ.ท พังงา 1 บอร์ด 5,900 5,900  

รวมเงินทั้งสิ้น   21,300.-  
           * ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts): มีบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร สอศ. บอร์ดทำเนียบผู้บริหาร ครู และบุคลากร วษ.ท 
พังงา และบอร์ดประชาสัมพันธ์ วษ.ท พังงา  
 ผลลัพธ์ (Out comes): ฝ่ายบรหิารทรัพยากร งานบริหารงานท่ัวไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1 รายงายสรุปผลการดำเนินงาน    
 

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

                          (นางมณีโชติ  ช้างศรี) 
                       (หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการซ่อมแซมโรงอาหาร 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่        ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยอาคารโรงอาหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้สร้างมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ทำให้

โครงสร้างอาคารผุพังชำรุดเป็นอย่างมากและหนัก เนื่องจากปลวกได้เข้ากัดกินทำลายโครงสร้างอาคารเกือบทั้งหมด

และมีบางส่วนได้พังทลายลงมา ทำให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานในการรับประทานอาหาร อีกทั้งโรงอาหารยังใช้

ประกอบการเรียนการสอนของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงทำให้อาคารไม่มีความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและ

นักศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อซ่อมแซมอาคารโรงอาหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 5.2 เพื่อซ่อมแซมโครงหลังคาและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. เพื่อซ่อมแซมและเปลี่ยนโครงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารโรงอาหารได้ 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. สามารถซ่อมแซมอาคารโรงอาหารที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัย 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 เสนอ              

2 ดำเนินการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าใช้สอย  480,000  บาท 

รวมงบประมาณ  480,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ กระเบื้องหลังคา 
และโครงสร้างหลังคาใหมด่้วยเหลก็พร้อมทาสีกัน
สนิม ทาสีเหล็กและมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง
หลังคา 

408ตร.ม. 885 348,840  

2.ซ่อมเปลี่ยนตู้คอนโทรลในอาคารพร้อมซ่อม
และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งหมด 

1 งาน 58,000 58,000  

3.ซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานห้องปฏิบัตกิาร 72ตร.ม. 315 22,680  

4.ซ่อมแซมวงกบและประตูโรงอาหาร 7 จุด 2,800 19,600  

5.ซ่อมเปลี่ยนโครงตาข่ายเหล็กถัก 11 ชุด 2,200 24,200  

6.ซ่อมระบบประปาภายในอาคาร 1 งาน 6,680 6,680  

รวมงบประมาณ 480,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1.อาคารโรงอาหารสามารถซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ นักเรียน 

นักศึกษา 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

               (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

              (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม/งานประกันคณุภาพ/ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 - 4   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      2 - 7    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1 - 7  ตัวบ่งชี้  1.1 - 7.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดเป็นกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญต่อการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาเพื ่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียนเกิดความเชื ่อมั ่นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม การพัฒนา

ตัวบ่งช้ีที่ไม่ผ่านการประเมินจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาให้มีกลไกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเช่ือมั่นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีที่ไม่ผ่านการประเมินใหม้ีผลการประเมินท่ีดีขึ้น 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีปัจจัยในการสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

6.1.2 จัดประชุมสำหรับผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 50 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเช่ือมั่นต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 

6.2.3 บุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

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

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

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   10,000   บาท 

รวมงบประมาณ  10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย  จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 2 มื้อ 40 ชุด 25 2,000 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ   - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 40 ชุด 50 4,000 

  - ป้ายไวนิล 1 ป้าย 400 400 

  - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 30 ชุด 120 3,600  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
    *ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคณุภาพอย่างต่อเนื่อง   

 10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                              (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

               (หัวหน้างานประกันคุณภาพ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.5   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร 9 ประการ ว่าด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี ่ยวกับนักศึกษา
ประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนเพื่อที่จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารและจดัการศึกษาการประกอบอาชีพ 
 5.2. จัดทำเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 
  6.1.1. สามารถเผยแพร่ข้อมลูที่มคีุณภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ 
  6.1.2. สามารถนำข้อมลูสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 6.2. เชิงปริมาณ 

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย   35,000   บาท 

รวมงบประมาณ  35,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย     
- ค่าบริการต่ออายโุดเมนเนม ระยะเวลา 5 ป ี 1 ครั้ง 5,000 5,000  
- ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 6 ครั้ง 5,000 30,000  
รวมงบประมาณ 35,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการได้ครบถ้วน  
 10.2. สามารถเผยแพร่ข้อมลูที่มีคณุภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ 
 10.3. สามารถนำข้อมลูสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสดุโครงการ 
 
 
 
 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                               (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

             (หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการดำเนินงานวางแผนและงบประมาณ 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       3   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ มีหน้าที่ใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ จัดทำรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อทำ
การรายงานไปยังสถาบันฯ และจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ ที่
ได้รับมอบหมายดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอในการที่จะใช้ในการดำเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ 2563 
5. วัตถุประสงค ์   
 5.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2563 
 5.2 เพื่อทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
 5.3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
 5.4 จัดทำรายงานต่าง ๆ ส่งกรม กอง จังหวัด ประมาณ จำนวน 60 ชุด 
 5.5 ทำเอกสารแผ่นพับ เอกสารแนะนำวิทยาลัย เกียรติบัตรในวาระต่าง ๆ 
 5.6 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ 
6. . เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ทำแผนปฏิบัติการ ปงม. 2563 จำนวน 25 เล่ม (หนาประมาณ 200 แผ่น/เล่ม) 
      6.1.2 ทำสรุปผลการดำเนินงาน ปงม. 2563 จำนวน 40 เล่ม (หนาประมาณ 40 แผ่น/เล่ม) 
      6.1.3 จัดทำรายงานต่าง ๆ ส่ง สอศ. ประมาณ จำนวน 60 ชุด/ปีงบประมาณ 
      6.1.4 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ 
 6.2 เชิงคุณภาพสามารถดำเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้   
สามารถจัดเก็บทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามกำหนด และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
รายงานผลต่าง ๆ ได้ตามกำหนด 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             



108 

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    8,750   บาท 

รวมงบประมาณ  8,750   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
- ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสารงานแผน  50 เล่ม 175 8,750  
รวมงบประมาณ 8,750 บาท  

*ถั่วเฉลีย่จริงทุกรายการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

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

10.5 สามารถดำเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สามารถจัดเก็บ
ทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามกำหนด และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลต่าง ๆ 
ได้ตามกำหนด 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                 (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

               (หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการบำรุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบ่งชี้   3.2    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยฯ ที่ใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานหลายปีทำให้ชำรุด ประกอบกับต้องมี
การบำรุงรักษาตามปกติ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมงานฟาร์มและอื่น ๆ ใน
วิทยาลัย   
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย 

 5.2 เพื่อฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

ตลอดป ี

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 บำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ได้จำนวน 2 คัน 

  6.2.2 บำรุงรักษารถแบคโฮ ได้จำนวน 2 คัน 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   9,200   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  50,800   บาท 
  รวมงบประมาณ  60,000    บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 60,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ล้อยาง จำนวน 2 คัน 

 10.2 บำรุงรักษารถแบคโฮ   จำนวน 2 คัน 

 10.3 เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

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

                (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       3   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เนื่องด้วยโครงการต่าง  ๆ ที่ทางบุคลากรของวิทยาลัยฯ      
ได้จัดทำข้ึนนั้นได้คำนวณ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเป็นรายปีงบประมาณนั้น ในบางส่วนอาจมีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ๆ แต่มิได้อยู่ในโครงการที่นำเสนอทางแผนวานแผน
จึงได้จัดเตรียมงบประมาณได้เพื่อให้ความสะดวกแก่บุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ 
5. วัตถุประสงค ์  
 เพื่อกันเงินไว้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่อาจมีความจำเป็นและเร่งด่วนตามแต่สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ไม่มีในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ให้สามารถดำเนินโครงการนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ : เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรที่มีความจำเป็นและ
เร่งด่วนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดทั้งทีงบประมาณ  
 6.2 เชิงคุณภาพ : เพื ่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการที่ไม่ได้อยู ่ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ               
ให้สามารถดำเนินโครงการนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจำเป็น 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    20,000   บาท 

รวมงบประมาณ   20,000  บาท 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดทั้งทีงบประมาณ 
 10.2 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ให้สามารถดำเนิน
โครงการนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจำเป็น 
11. การประเมินผล 
 11.1 สิ้นสุดการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

       
 

  
 

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

                            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

                                                         (รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       1   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  4  ตัวบ่งชี้   4.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพน้ัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ส่งเสริมให้คิดเป็น และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 70 ที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรและมีฐานะยากจน เมื่อนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระ
ที่หนักยิ่งของครอบครัวโดยบางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเองได้   
จากสภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้านของนักศึกษา เมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ในเวาลาว่างจากการเรียน เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงาน 
มีโอกาสเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
5. วัตถุประสงค ์  
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากอาชีพท่ีเหมาะสม 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการทำงาน 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของเงิน 
 5.4 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ : มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

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

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      5,000  บาท 

  - ค่าใช้สอย    15,000  บาท 

รวมงบประมาณ   20,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 10.1 นักเรียนมีโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน 
 10.2 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 
11. การประเมินผล 
 11.1 แบบรายงานโครงการ 

      
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



117 

 
โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในสถานศึกษา 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 5 ตัวบ่งชี้   5.1 – 5.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เห็นความจำเป็นของการทำการวิจัย วัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการมีผลงานวิจัย การทำวิจัยเป็นการจัดการองค์ความรู้
ของครู ซึ ่งนำมาสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ และนำมาซึ่งการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน การสอน และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี
ความสำคัญยิ่งต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้คงอยู่ในระดับที่ดีต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทุนสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
 5.2. เพื่อให้เพิ่มจำนวนโครงการวิจัย และผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ : 
  6.1.1 สนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทำการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง 
ๆได้อย่างเหมาะสม            
 6.2 เชิงปริมาณ :  
  6.2.1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    10,000  บาท 

รวมงบประมาณ   10,000  บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
 10.2 สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 สรุปผลการดำเนินงาน 

   
 

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

                     (นายธำมรงค์  ตันภิบาล) 

(หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการลงนามความร่วมมือ 

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

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์ 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ. นโยบาย:   1  ยุทธศาสตร:์  1  

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐาน: :   1  

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 นโยบายสะพานเช่ือมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา คือ นวัตกรรมทางความคดิ 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะร่วม

ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจากการดำเนินการและมีคุณภาพจากการดำเนินการตามแนวคิดสะพานทั้ง 5 สาย และ

สถานศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามเป้าหมายของสถานประกอบการจะเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน ส่วน

การจะทราบว่าผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์หรือไม่นั้น สถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้แรงงานคือตัวชี้วัด

สำคัญและค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษาที่มีปริมาณน้อย จะส่งผลต่อสถานประกอบการด้าน

แรงงานฝีมือในอนาคตอย่างแน่นอน นอกจากน้ียังเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้สอนโดยการให้ครูผู้ช่วย

วิ่งสอนสถานศึกษาต่างๆ แทนการแก้ปัญหาโดยการยุบสถานศกึษา เพราะจะช่วยให้ลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา 

และบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ปกครองในการหาสถานศึกษาให้แกบุตรหลาน  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

 5.3 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆได้มีโอกาสลงงนามความร่วมมือ 

  6.1.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 จำนวนของสถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆในการร่วมลงนามความร่วมมือ 

  6.2.2 จำนวนผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ความร่วมมือจากหน่วยงานสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

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

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   5,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  25,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  30,000   บาท 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 

 10.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจาก

ความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 ติดตามการดำเนินโครงการ 

 11.2 การรายงานผลโครงการต่อวิทยาลัยฯ 

 

 

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

                       (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

(หัวหน้างานความร่วมมือ) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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 แผนงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

โครงการฝึกอาชีพในพื้นที่ห่างไกลถิ่น ทุระกนัดานพื้นที่ชายแดนชายขอบ 

ปีงบประมาณ  2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพื้นท่ีถิ่นทุระกันดานที่ห่างไกล มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน จึงมีความจำเป็นที่

จะต้องเสริมสร้างอาชีพเกษตรไว้รองรับ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในถ่ินทุระกันดาน 

 5.2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางในการทำอาชีพเกษตรเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของ

ชุมชนและสังคม 

7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

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

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ          
2.ประชุมคณะทำงาน          
3.ดำเนินโครงการ          
4.สรุปและรายงานโครงการ          
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

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

รวมงบประมาณ  153,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 รุ่น                                                                 3,750  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 รุ่น                                                    7,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 รุ่น   33,300  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ 1 รุ่น     45,000  

รวมงบประมาณ 153,300 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้แนวทางในการทำชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  
 10.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆไปประกอบ

อาชีพได้ยังผลให้เพิ่มผลผลิตได้เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร

และบุคคลทั่วไปตามนโยบายรัฐบาลได้  

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2. นำผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                             (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                    หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาปีงบประมาณ  2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพื่อวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณไปสนับสนุนและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน

ใกล้เคียงเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่ออบรมอาชีพการทำเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 

 5.2. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 

7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

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

รวมงบประมาณ  36,850   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 รุ่น                                                                 7,000  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 1 รุ่น                                                    3,750  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 รุ่น   11,100  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ 1 รุ่น     15,000  

รวมงบประมาณ 36,850 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ 25 คน 
 10.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆไปประกอบ
อาชีพได้ยังผลให้เพิ่มผลผลิตได้เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร
และบุคคลทั่วไปตามนโยบายรัฐบาลได้ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. ประเมินจากการปฏิบตัิจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นำผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                            (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                   หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

 
แผนโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน 

ปีงบประมาณ   2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และการประมงเป็นหลกั 

แต่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ  ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ไม่คุ้ม

กับการลงทุนและค่าแรง  จึงตกอยู่ในภาวะมีหนี้สิน ทั้งยังไม่สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาหาความรู้มาปรับปรุงด้าน

การผลิตได้  ดังนั้นการช่วยเหลือปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการผลิต  โดยวิทยากรที่มีความรู้  ความชำนาญเฉพาะ

สาขา ให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้นำ  และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ  รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่ตกงานเนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ  เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพหรือเริ่มอาชีพทางด้านการเกษตรต่อไป

ในอนาคตและยังรู้จักนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  และประหยัด  ซึ่ง

จะทำให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดพังงามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม   ซึ่งจะเป็นผลให้ประเทศ

เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่ออบรมอาชีพการทำเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 

 5.2. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ตกงาน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ  

ให้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทางการเกษตร 

 6.2  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในงานอาชีพที่ทำอยู่  ทั้งในแง่

ปริมาณและคุณภาพ  สามารถพัฒนางานอาชีพใหม่จากความรู้ที่ได้จากการสร้างงานสร้างอาชีพและสามารถยึดเป็น

อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ 

 6.3  เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทาง

การเกษตรมากขึ้น 

 6.4  เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมกลุ่มในการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

 6.5  เพื่อประสานความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในอันท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น 
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7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสดุ                          500,000   บาท 

รวมงบประมาณ  500,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ    500,000  

รวมงบประมาณ 500,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1   สามารถสร้างงานสร้างอาชีพเกษตรกรและผู้สนใจได้ตามเป้าหมาย    500     คน 
 10.2  เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไปประกอบอาชีพยังผลให้
เพิ่มผลผลิตและรายได้ เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 10.3  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เกษตรกร และวิทยาลัย 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการดำเนินงานในการปฏบิัติงาน 
12.2  ประเมินผลโครงการภายหลงัและเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3  ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                             (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                    หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส 

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน 
ปีงบประมาณ  2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพื่อวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณไปสนับสนุนและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน

ใกล้เคียงเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

ผลผลิตของเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่ออบรมอาชีพการทำเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 

 5.2. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 

7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

2.ประชุมคณะทำงาน          

3.ดำเนินโครงการ          

4.สรุปและรายงานโครงการ          
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

                        - ค่าใช้สอย  25,000              บาท 

                        - ค่าวัสดุ    25,000              บาท 

  - ค่าตอบแทน        29,400   บาท 

รวมงบประมาณ     80,000             บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน 70 บาท 17,500 10 วัน 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 25 คน 30 บาท 7,500 10 วัน 

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ    25,000  

ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนวิทยากร   29,400  

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปรรูปผลผลติเกษตรได้ 25 คน 
 10.2 เกษตรกรสามารถนำความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประกอบ
อาชีพได้ยังผลใหเ้พิ่มผลผลิตไดเ้ปน็การยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปญัหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร
และบุคคลทั่วไปตามนโยบายรัฐบาลได้ 
 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

           11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นำผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                            (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                     หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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แผนโครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพื่อวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณไปสนับสนุนและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน

ใกล้เคียงเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่

ผลผลิตของเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่ออบรมอาชีพการทำเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 

 5.2. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 

7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

2.ประชุมคณะทำงาน          

3.ดำเนินโครงการ          

4.สรุปและรายงานโครงการ          
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

                        - ค่าใช้สอย    38,750              บาท 

                        - ค่าวัสดุ                           60,250              บาท 

  - ค่าตอบแทน    15,000              บาท 

รวมงบประมาณ  114,000            บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน 70 บาท 19,250 11 วัน 

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

-ค่าดำเนินงาน   3,000  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ    56,250  

-ค่าวัสดุสำนักงาน   4,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 75 ชม. 200 บาท/
ชม 

15,000  

รวมงบประมาณ 114,000 บาท 

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปรรูปผลผลติเกษตรได้ 25 คน 
 10.2 เกษตรกรสามารถนำความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประกอบ
อาชีพได้ยังผลใหเ้พิ่มผลผลิตไดเ้ปน็การยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปญัหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร
และบุคคลทั่วไปตามนโยบายรัฐบาลได ้
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

           11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นำผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                           (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                    หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้นปีงบประมาณ   2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและการประมงเป็นหลัก 

แต่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ  ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ไม่คุ้ม

กับการลงทุนและค่าแรง  จึงตกอยู่ในภาวะมีหนี้สิน ทั้งยังไม่สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาหาความรู้มาปรับปรุงด้าน

การผลิตได้  ดังนั้นการช่วยเหลือปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการผลิต  โดยวิทยากรที่มีความรู้  ความชำนาญเฉพาะ

สาขา ให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้นำ  เกษตรที่มีความสนใจ  และกลุ่มบุคคลที่ตกงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศตกต่ำ  เพื่อให้สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพหรือเริ่มอาชีพทางการเกษตรต่อไปใน

อนาคตและยังรู้จักนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  และประหยัด  ซึ่งจะ

ทำให้เกษตรกรในจังหวัดพังงามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งจะเป็นผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าเป็น

ปึกแผ่นต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์

          5.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ตกงาน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ำ  ให้
มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทางการเกษตร 
 5.2  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในงานอาชีพที่ทำอยู่  ทั้งในแง่
ปริมาณและคุณภาพ  สามารถพัฒนางานอาชีพใหม่จากความรู้ที่ได้จากการอบรมและสามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมได้ 
 5.3  เพื่อให้เกษตรกรรู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้น 
 5.4  เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมกลุ่มกันในการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
 5.5  เพื่อประสานความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในอันท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ  10  รุ่นๆละ  20  คน  รวมจำนวน  200 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 
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7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

 พ.ศ.   2562 พ.ศ.   2563 

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

  
 

          

2.ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับหนว่ยงาน 

            

3.สำรวจความต้องการของ
ประชาชน 

   
 

 
 

 
 

       

4. จัดทำหลักสูตรและตาราง
การสร้างงานฯ 

            

5. จัดเตรียมวัสด-ุอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ 

            

6. จัดดำเนินการสร้างงานฯ 
 

            

7. สรุปและรายงานผลการ
สร้างงานฯ 

            

8. สรุปการดำเนินงานเม่ือ
สิ้นสุดโครงการและรายงาน 

            

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

                        - ค่าใช้สอย    38,750   บาท 

                        - ค่าวัสดุ     60,250   บาท 

  - ค่าตอบแทน    15,000   บาท 

รวมงบประมาณ  431,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 10 รุ่น 10,000 100,000  

ค่าวัสด ุ     

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10 รุ่น 20,000 200,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 10 รุ่น 11,100 111,000  

-ค่าจ้างเหมาค่าเบีย้เล้ียงและพาหนะ 10 รุ่น 2,000 20,000  

รวมงบประมาณ 431,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
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 10.1  สามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้ตามเป้าหมาย     200     คน 
 10.2  เกษตรกรสามารถนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประกอบอาชีพยังผลให้เพิ่มผลผลิต
และรายได้ เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 10.3  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกษตรกร และวิทยาลัย 
 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

       12.1  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการดำเนินงานในการปฏิบัติงาน 
       12.2  ประเมินผลโครงการภายหลังและเสร็จสิ้นโครงการ 
       12.3  ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                            (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                    หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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แผนโครงการจัดการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพ่ือสตรี  ปีงบประมาณ 2563 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยศูนย์พัฒนาส่งเสรมิประสานงานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดทำโครงการสรา้งโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทยโดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมให้เกดิขึ้น แก่ประชาชนทุกกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาสาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณภาพชีวิตข้อ 4.1แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเชื่อมโยงกับแผนปฏบิัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพมาตรการ
ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
  ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจัดทำโครงการจดัการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพื่อ
สตรี เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสานให้กับกลุม่ผูสู้งวัยและกลุ่มสตรีเพื่อเป็นอาชีพหลัก อาชีพ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มรายได้ให้กับผู้เข้ารบัการอบรม 
5. วัตถุประสงค ์

5.1. เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงวัยและกลุม่สตร ี
5.2 เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
5.3 เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีและมัน่คงต่อไปในอนาคต 

          5.4 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าการฝึกอบรม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

           6.1.1.  เพื่อท่ีผ่านการฝึกอบรมจำนวน 50 คน สามารถมีความรูแ้ละสามารถนำไปประกอบ                
อาชีพได้ 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. นักศึกษาทุกระดับชั้น ครูอาจารย์และบุคลากรมีประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ  

บูรณาการ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
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7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

2.ประชุมคณะทำงาน          

3.ดำเนินโครงการ          

4.สรุปและรายงานโครงการ          

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

                       - ค่าใช้สอย            30,000              บาท 

                       - ค่าวัสดุ              50,000  บาท 

            - ค่าตอบแทน         20,000  บาท 

รวมงบประมาณ   100,000          บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่   30,000  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ    50,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทน   20,000  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรูไ้ปใช้ประกอบอาชีพเสริมหรือเปลี่ยนอาชีพใหมไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

            11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นำผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพื่อแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 

 
 

  ลงช่ือ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                                                                (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                                          หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการทัศนศึกษาดูงานและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2563 

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   1     
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1 และ 2  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่       ตัวบ่งชี้      
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
ผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื ่อพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้
กำหนดให้ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาเป็นโครงสร้างของสถานศึกษา ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึ กษา 
ตามยุทธศาสตร์การมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้ประกอบการขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการ และทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปใน
อนาคต 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ เพื่อการศึกษาและ
การเตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่  
 5.2  เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงตามที่เขียนแผนธุรกิจ นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปดำเนิน
ธุรกิจสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ 
 5.3  เพื ่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู ้แบบบูรณาการตามสาขาวิชาที่เลือกเรียน นำความรู้ที ่ได้จาก
การศึกษาดูงานไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินธุรกิจสร้างงานสร้างรายได้และเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคตได้ 
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  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 
จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
และการเตรียมพร้อมการเป็น
ผู้ประกอบการ 

        
 

   

3 รวบรวมข้อมูล             
4 สรุป/รายงานผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   6,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  6,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

- ของที่ระลึก 2 ชุด 2,000 4,000  

- สมุดจดบันทึก 20 เล่ม 50 1,000  

รวมงบประมาณ 6,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 

 10.4 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ และการเตรียมความพร้อมการเป็น

ผู้ประกอบการ 

           6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาท่ีดำเนินการธุรกิจ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ ได้เข้าศึกษาดูงานในสถานท่ีที่จะให้ความรู้
ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ 
 
7. สถานที่ดำเนินการ    สถานประกอบการ    
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

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

                 นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง 

          (หัวหน้างานศูนยบ์่มเพาะ) 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคใต้  

 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรี ยนมีโอกาสทำงานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

 จากผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ ดังนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งกำหนดการประเมินโครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินฯ ในระดับภาค ภาคใต้. 
เตรียมความพร้อมนำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเพื่อการประเมินฯ ในระดับภาค ภาคใต้. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทำโครงการประเมินในระดับภาคใต้. เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1   เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
 5.2   เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสถานที่ บรรยากาศให้มีความเหมาะสม
กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับต่างๆของการเข้ารับการ
ประเมิน 
 5.3   สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างเหมาะสม 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
 6.2   เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 ประชุมเตรียมการประเมิน             

3 
จัดโครงการเข้ารรับการ
ประเมินในระดับ อศจ. 

            

4 รวบรวมข้อมูล             
5 สรุป/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   1,600   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  23,400   บาท 
  รวมงบประมาณ  25,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 25,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 10.4 มีการฝึกทักษะจัดนิทรรศการในการสร้างการผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

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

                              นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง 

                     (หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ) 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ อศจ. ประจำปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรี ยนมีโอกาสทำงานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

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

ความพร้อมนำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเพื่อการประเมินฯ ในระดับ อศจ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึง
ได้จัดทำโครงการประเมินในระดับ อศจ. เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1    เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ระดับ
ภาค ระดับชาติ  
 5.2   เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสถานที่ บรรยากาศให้มีความเหมาะสม
กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับต่างๆของการเข้ารับการ
ประเมิน 
 5.3  สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างเหมาะสม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จำนวนไม่น้อยกว่า  30 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
   
7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 ประชุมเตรียมการประเมิน             

3 
จัดโครงการเข้ารรับการ
ประเมินในระดับ อศจ. 

            

4 รวบรวมข้อมูล             
5 สรุป/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   12,850   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  1,500   บาท 
  รวมงบประมาณ  14,350   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 14,350 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 10.4 มีการฝึกทักษะจัดนิทรรศการในการสร้างการผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

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

                             (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

                                                                                  (หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ) 

 
  

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

                (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรี ยนมีโอกาสทำงานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน คือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

 จากผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ ดังนั้น 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งกำหนดการประเมินโครงการสง่เสรมิการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินฯ ในระดับชาติ เตรียม

ความพร้อมนำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเพื่อการประเมนิฯ ในระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้
จัดทำโครงการประเมินในระดับภาคชาติ. เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1    เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ  
 5.2    เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสถานที่ บรรยากาศให้มีความเหมาะสม
กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับต่างๆของการเข้ารับการ
ประเมิน 
 5.3    สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างเหมาะสม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 ประชุมเตรียมการประเมิน             

3 
จัดโครงการเข้ารรับการ
ประเมินในระดับ อศจ. 

            

4 รวบรวมข้อมูล             
5 สรุป/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   1,600   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  23,400   บาท 
  รวมงบประมาณ  25,000   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 25,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 10.4 มีการฝึกทักษะจัดนิทรรศการในการสร้างการผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

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

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

                                                                     (หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ) 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่  

 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
ใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหมใ่ห้
สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้สำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยได้
กำหนดให้ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาเป็นโครงสร้างของสถานศึกษา ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์การมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

 ศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้ประกอบการขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1    เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.2    เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งภายในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 5.3    เพื่อให้ครูซึ ่งทำหน้าที่ครูที ่ปรึกษาได้รับทราบแนวทางวิธีการสร้ างผู้ประกอบการรายใหม่และ
สามารถติดตาม ควบคุม ดูแลอำนวยความสะดวกให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
 5.4    เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต ได้ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  50 คน และครูที่ปรึกษาธุรกิจและคณะกรรมการดำเนินงานในการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ได้แผนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10  แผนธุรกิจ 
7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

            

3 รวบรวมข้อมูล             
4 สรุป/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   10,500   บาท 
  - ค่าตอบแทน  24,000   บาท 

- ค่าใช้สอย  98,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  132,500   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 132,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 

 10.4 มีการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

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

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 
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             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 2   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    1   ตัวบ่งชี้   1.3   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
ผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื ่อพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
มอบหมายให้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร โดยได้กำหนดให้ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาเป็นโครงสร้างของสถานศึกษา ดำเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์การมีงานทำ มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานและสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 

 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะ
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1    เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5.2    เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งภายในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 5.3    เพื่อให้ครูซึ่งทำหน้าที่ครูที ่ปรึกษาได้รับทราบแนวทางวิธีการสร้างผู ้ประกอบการรายใหม่และ
สามารถติดตาม ควบคุม ดูแลอำนวยความสะดวกให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1     เชิงปริมาณ 
  6.1.1    นักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. พร้อมทั้งครูที่ปรึกษา ได้ใช้สำนักงานเป็น
แหล่งเรียนรู้และทำการศึกษาหาความรู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
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6.2     เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา และสามารถ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 
7. สถานที่ดำเนินการ  ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 
จัดโครงการพัฒนาสำนักงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

            

3 รวบรวมข้อมูล             
4 สรุป/รายงานผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์  -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   20,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  20,000   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียน สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.3 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

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

                            (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

                                                                                 (หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ) 
 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา “แผนธุรกิจ…………………………………………………..” 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น มาตรการ งานประกันคุณภาพและหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
 งานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนานกัเรียน
นักศึกษา เพื่อนำความรูไ้ปประกอบอาชีพในอนาคต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงดำเนินการจดัทำ
โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเปน็ผู้ประกอบการ 
และได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ียั่งยืนในอนาคต และมีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพและเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ียั่งยืนในอนาคต 
5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจในรูปแบบสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
5.4  เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เป็นผลติภณัฑ์  

 5.5 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด
ร่วมกันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกดิความรักความสามัคคี6. เป้าหมายและตัวช้ีวัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
6.1.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกจิในรูปแบบสร้างผูป้ระกอบการใหม่
แบบครบวงจร จำนวน 5 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ประยกุต์ใช้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ท้ังได้มีประสบการณ์
ด้านการประกอบอาชีพ ในลักษณะการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างเสรมิสร้างความสามัคคี 

7. สถานที่ดำเนินการ  ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

60 
พ.ย
60 

ธ.ค.  
60 

ม.ค
61 

ก.พ
61 

มี.ค
61 

เม.ย.
61 

พ.ค
61 

มิ.ย
61 

ก.ค
61 

ส.ค
61 

ก.ย. 
61 

1 ศึกษาข้อมูล             
2 ประสานงานกับผู้เกีย่วขอ้ง             
3 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ

โครงการ 
            

4 ประชาสัมพันธ ์สำรวจคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย 

            

5 ดำเนินโครงการ             
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6 เก็บรวบรวมขอ้มูลและติดตามผล

การดำเนินการ 
            

7 สรุปการดำเนินการ             
8 รายงานผลการดำเนินการ             

 
9.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา ในส่วนท่ีได้รับจากการ
จัดสรรเงินรางวัล ให้กับกลุ่มแผนธรุกิจ จ านวน 60,000 บาท 

หมวดรายจ่าย 
รายการ 

จำนวนเงิน 
หมายเหต ุ

งปม. บกศ. อุดหนุนฯ 
     
ค่าวัสด ุ
- วัสดุทีใช้ในการทำธุรกิจตามแผน 

 
60,000.- 

 
 

 

รวม 60,000.-    
 
10.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจในรูปแบบสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 2.  นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกตใ์ช้ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ียั่งยืนในอนาคต 
 3.  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุม่เป็นการร่วมกันคดิ ร่วมกนัทำ
และร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคค ี
 4.  ศักยภาพการเป็นนักศึกษาที่มศีักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
 5.  การทำธุรกิจในสถานศึกษาเปน็ผลิตภณัฑ์ ของนักเรียนนักศึกษา 
11. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษา 
11.2  การสังเกต 
11.3  แบบรายงานผลโครงการ 
 

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

               (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 
                                          หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ 
    

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(…………………………………………………) 

 

………/………./……… 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

       (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

 

………/………./……… 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………… 

              (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

………/………./……… 

             อนุมัติ                                    ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานฟาร์มยางพารา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3.2   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 3 ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3, 3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ และมีทักษะ

ในการทำงานตลอดจนเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอน แบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้นแผนกวิชาสัตว

ศาสตร์มีโครงการงานฟาร์มไว้รองรับ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ที่แท้จริง เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้   

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการผลิตยางพารา 

 5.2 เป็นฟาร์มสาธิตให้เกษตรกรที่สนใจ 

 5.3 เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 มีฟาร์มยางพาราพันธุ์ดี จำนวน 7,560 ต้น 

  6.1.2 ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ จำนวน 100 คน 

  6.2.2 บำรุงรักษาต้นยางให้ได้มาตรฐานตามอายุ จำนวน 7,560 ต้น 

  6.2.3 มีรายได้จากการจำหน่าย 400,000 บาท 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -  บาท 

  - ค่าวัสดุ   83,760  บาท 

  - ค่าตอบแทน  127,360  บาท 

  - ค่าใช้สอย  108,000  บาท 

  รวมงบประมาณ  319,120  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

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

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างกรีดยาง 6,000 ต้น 18 108,000  

ค่าตอบแทน     

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

- ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 80 ถุง 80 6,400  

รวมงบประมาณ 319,120 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out Puts) :  

1. ดูแลรักษาต้นยางพาราพันธุ์ดี จำนวน 7,560 ต้น 

  2. ฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรสนใจ 100 คน 

  3. มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 400,000 บาท 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) :  

1. วิทยาลัยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 400,000 บาท 

2. สามารถดูแลรักษาต้นยางพาราให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและกรีดได้ 

ตามระยะเวลา 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สผ.1, สผ.2 

 

 

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

                        (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

               (หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ำมนั 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  3.2   

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

2.3, 2.4, 2.5, 6.2, 6.4         

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพปาล์มน้ำมัน ในระดับ ปวช., ปวส. โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษาเป็น

ศูนย์กลาง ดังนั้นจึงต้องมีโครงการไว้รองรับ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง สามารถนำ

ความรู้ไปประกอบอาชีพได้   

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ 

 5.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ผลิตปาล์มน้ำมันได้ จำนวน 200,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 700,000 บาท 

  6.1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 ดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 1,880 ต้น 

  6.2.2 เป็นแหล่งฝึกทักษะและประสบการณ์ แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปโครงการ             

 

 

 

 

 

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

  - ค่าครุภัณฑ์       -  บาท 

  - ค่าวัสดุ   125,000  บาท 

  - ค่าตอบแทน  85,600  บาท 

  - ค่าใช้สอย  135,000  บาท 

  รวมงบประมาณ  345,600  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ปุ๋ยปาล์มใหญ่ 100 ถุง 1,000 100,000  

- หินคลุก 10 รถ 2,500 25,000  

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างตัดปาล์ม 150,000 กก. 00.90 135,000  

ค่าตอบแทน     

- ค่าจ้างกำจัดวัชพืช 1,880 ต้น 25 47,000  

- ค่าจ้างตัดแต่งทางปาล์ม 1,700 ต้น 18 30,600  

- ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 100 ถุง 80 8,000  

รวมงบประมาณ 345,600 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out Puts) :  

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

  2. นักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ ทักษะและประสบการณ์ด้านการปลูกปาล์มน้ำมัน 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) :  

1. มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 700,000 บาท 

  2. นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์การปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 100 คน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สผ.1, สผ.2 

 

 

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

                (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

                     (หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการปลูกมะพร้าวน้ำหอม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 6 ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3, 3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่มีการปลูกเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกันอย่าง

แพร่หลาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงเห็นความสำคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่

ส่งเสริมด้านเกษตรเพื่อเป็นครัวโลก และเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

เกษตรของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรอีกด้วย   

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในการเพิ่มศักยภาพภาค

การเกษตร 

 5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรทั่วไป 

 5.3 เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำการเกษตรตามพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิต

มะพร้าว ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 ดูแลรักษามะพร้าวน้ำหอม จำนวน 300 ต้น 

  6.2.2 มีนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ จำนวน 200 คน/ปี 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

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

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 

  - ค่าวัสดุ   3,920   บาท 

  - ค่าตอบแทน       -   บาท 

  - ค่าใช้สอย  9,920   บาท 

  รวมงบประมาณ  10,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

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

ค่าใช้สอย     

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

- ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 2 กระสอบ 120 240  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ผู้สมัครได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

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

               (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

                     (หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานฟาร์มสุกร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริวรรณ เจียรศิริ /งานฟาร์ม/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      3.2   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2, 2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ และมี

ทักษะในการทำงานตลอดจนเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้น แผนก

วิชาสัตวศาสตร์ มีโครงการงานฟาร์มสุกร ไว้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำ

ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร 

 2. เพื่อเป็นฟาร์มสาธิตให้แก่นักศึกษา อศ.กช. และเกษตรผู้สนใจ 

 3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :    

6.1.1. มีฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐาน  

6.1.2. สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการเลี้ยง

สุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

 6.2.1. ฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรให้นักศึกษาจำนวน 6 คน 

           6.2.2. ผลผลิตได้จำนวน 5 ตัว 

7. สถานที่ดำเนินการ ฟาร์มสุกร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     31,870   บาท 

รวมงบประมาณ   31,870   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ลูกสุกร 5 ตัว 2,000 10,000  

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

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

-อาหารช่วงน้ำหนัก 60 กก. จนจับขาย 15 กระสอบ 350 5250  

-วิตามินเสริม 7 ถุง 60 420  

-ค่าเวชภัณฑ์ 1 ชุด 1,000 1,000  

-ค่าซ่อมระบบน้ำในเล้า 1 ชุด 4,000 4,000  

รวมงบประมาณ 31,870 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรให้กับนักศึกษา จำนวน 6 คน 

 10.2 ฝึกปฏิบัติทักษะสุกรสำหรับการแข่ง อกท. 

 10.3 บูรณาการเรียนการสอนเรื่องตัดแต่งซากสุกรขุนในรายวิชาการชำแหละสัตว์ 

 10.4 ฝึกความรับผิดชอบ และความเข้าใจในวิชาชีพของสัตรบาล 

 10.5 แหล่งวิจัยด้านการผลิตสุกร 

 10.6 มีรายได้จาการจำหน่ายผลผลิต 39,500 บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 นักศึกษามีทักษะ และความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุกร 

 11.2 มีฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในการฝึกทักษะ และสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และเกษตรที่สนใจ 

 

 

 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสางศิริวรรณ  เจียรศิริ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจำหนา่ย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียม/แผนกวิชาประมง/ฝ่ายวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      2 - 4   

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาน้ำจืดที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดมีความ

ต้องการสูง สามารถเลี้ยงจำหน่ายเป็นรายได้ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุบาลลุกปลาน้ำจืดของ

นักศึกษาและเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้ำจืด 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้ำจืด 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงปริมาณ : ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 20,000 ตัว  

6.2 เชิงคุณภาพ : พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคุณภาพพร้อมจำหน่าย 

 

7. สถานที่ดำเนินการ โรงเพาะฟักปลาน้ำจืดแผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

  - พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุย 20,000 ตัว 0.75 15,000  

  - อาหารปลาดุกเบอร์ 1 4 กระสอบ 490 1,960  

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

  - สายยางรัดปากถุง 1 ก.ก. 200 200  

  - ออกซิเจน 3 ถัง 200 600  

  - สวิง 5 อัน 150 750  

  - ตะกร้าพลาสติก 10 ใบ 69 690  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

 10.2 ลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคุณภาพพร้อมจำหน่าย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจำเดือนและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                              (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม)  

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 
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อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส) ประจำปีการศึกษา 2/2562 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม ครู คศ.1 แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    4    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  4    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 ตัวบ่งชี้  2.2, 2.3, 2.4    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด อ่านและเขียน ทำให้นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้ทางตรงจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จะทำให้นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้สูงขึ้น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว ในการ

ฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูด การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสต์มาส 

 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม 

 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 

 5.5 เพื่อเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงต่างๆบนเวที 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนน เข้าร่วมกิจกรรม 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงต่างๆบนเวที 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 จัดกิจกรรมดังนี้:             

 
-ประกวดร้องเพลง

สากล 
            

 
-แข่งขันตอบคำถาม

ภาษาอังกฤษ 
            

 
-พูดนำเสนอสถานที่

ท่องเที่ยว 
            

 
-มุมสอยดาว

ภาษาอังกฤษ 
            

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสด ุ   10,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  10,000   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  

*ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต ( Out puts ) :  

  10.1.1 นักเรียน นักศึกษาและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรูป้ระเพณีทีถู่กต้อง และเกิดค่านยิมที่ดี 

  10.1.2 นักเรียน นักศึกษามีสุนทรยีภาพและลักษณะ นิสยัด้านนันทนาการและมีความมั่นใจ 

  10.1.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้า

แสดงออก 

 10.2 ผลลัพธ์ ( Out comes ) :  

  10.2.1 นักเรียน นักศึกษาและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรูป้ระเพณีทีถู่กต้อง และเกิดค่านยิมที่ดี 

  10.2.2 นักเรียน นักศึกษามีสุนทรยีภาพและลักษณะ นิสยัด้านนันทนาการและมีความมั่นใจ 

  10.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้  

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 

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

              (นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปวีณา  อยู่มะนะ    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  6    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบ่งชี้   3.1, 3.3, 3.4   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ตามที ่งานแนะแนวฯ ม ีหน ้าท ี ่แนะแนวการศึกษาต ่อทั ้งในวิทยาล ัยฯ และสถานศึกษาอ ื ่น ๆ                        

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้อำนวยการ ครูแนะแนว นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนเกษตรที่แท้จริงและได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศ สภาพการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพังงาและแหล่งศึกษาทางการเกษตรที่ซึ่งอาจประกอบการเกิดความคิดเพื่อตัดสินใจในศึกษา

ต่อระดับสายอาชีพท่ีสูงขึ้นได้ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ ผู้อำนวยการ ครูแนะแนว นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่เกิดทัศนคติท่ีดีใน

การเรียนการสอนเกษตร 

 5.2 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนการสอนและการทำเกษตรกรรม 

 5.3 เพื่อให้นักเรียนเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แท้จริงในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 5.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

 5.5 เพื่อให้ผู้นำชุมชนต่างได้ตระหนักและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพเกษตรและสาขาอื่น ๆในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งข้ึน 

  6.1.2 นักเรียนเข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 

  6.1.3 นักเรียนในระดับพื้นฐานในจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ประมาณ 200 คนเข้ามาทัศน

ศึกษา และเรียนรู้เชิงเกษตรได้ 

  6.1.4 ผู้นำชุมชนสามารถเข้าใจการเรียนการสอนและสามารถแนะนำต่อชุมชนเข้าใจการเรียน

การสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมาณ 20-30 คน 
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 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงเกษตรมากขึ้น 

  6.2.2 นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น 

  6.2.3 ผู้นำชุมชนสามารถแนะนำและเข้าใจการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พังงามากขึ้น 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา      ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563  

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

62 
พ.ย. 62 

ธ . ค . 
62 

ม . ค . 
63 

ก.พ. 63 
ม ี . ค . 
63 

เ ม . ย . 
63 

พ.ค. 63 
ม ิ . ย . 
63 

ก . ค . 
63 

ส . ค . 
63 

ก . ย . 
63 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   5,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  25,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  30,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out puts) :  

1.สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการเรยีนรู้

และแนวทางการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come)  

1.มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมากขึ้น นักเรียนที่เข้ามามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

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

                 (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน, 3 เพิ ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ,        

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       3, 6, 7   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้   3.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวการศึกษาจัดหารอาชีพมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่น ๆ

นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาใหม่และผู้ปกครอง ให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน 

และการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการออก

กกลางภาคเรียนของนักศึกษา นักศึกษาได้รู้จักครู ที่ต้องเรียนในรายวิชาและวิทยาลัยตลอดจนงานต่าง ๆ ที่นักศึกษา

ต้องติดต่อ  

5. วัตถุประสงค ์

5.1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ และผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียน

การสอนเกษตร 

 5.2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาใหม่-ผู้ปกครอง ได้รู้จักคณะผู้บริหาร ครู งานต่าง ๆ ในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา 

 5.3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รู้จักการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1. นักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยฯ 

2. นักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้ปกครอง สามารถเข้าใจและดำรงชีวิตในการเรียนการสอนในวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

1. สามารถทำให้นักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้ปกครองได้รู้จักการเรียนการสอนในวิทยาลัยมากข้ึน  

  2. นักเรียนที่เข้ามาใหม่ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 

  3. นักเรียนที่เข้ามาใหม่ ผู้ปกครอง รู้มีระเบียบวินัย และข้อกำหนดต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ  

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     10,000   บาท 

รวมงบประมาณ    10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม  400 ชุด 25 บาท 10,000  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) :  

สามารถแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เข้าเรียน และผู้ปกครองวางใจให้บุตร

หลานเข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  

1. ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

2. ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้  

11. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
สรุปผลโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

            (หัวหน้างานครูที่ปรึกษา) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษาท่ี 2562 วษท. พังงา 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  6  ตัวบ่งชี้   6.1, 6.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางานมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่น ๆ

นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่จบออกไปทั้งที่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและออกไปทำงาน 

เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน การสอนและออกไปทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และปลูกฝังการรักสถาบัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดกิจจกรมปัจฉิมนิเทศข้ึน  

5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาที่จบ 

 2. เพื่อปลูกฝังสายสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมจะนำสิ่งดี ๆ กลับมาสู่วิทยาลัยฯ 

 3. เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์รุ่นพี่ น้องและสามัคคีร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบออกไปได้ทำงานศึกษาต่อได้ 100% 

6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทำให้นักศึกษาพร้อมที่จะจบออกไปอย่างมั่นใจ 

          2. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆได ้

          3. นักศึกษาสามารถออกไปศึกษาต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  -ค่าวัสดุ     2,000   บาท 

- ค่าใช้สอย     2,500   บาท 

รวมงบประมาณ    4,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ของที่ระลึก 2 ชุด 1,000 บาท 2,000  

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100  ชุด 25 บาท 2,500  

รวมงบประมาณ 4,500 บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวการศึกษาต่อระดับสายอาชีพ  แนวทางการปฏิบัติตนในการเรยีน 

การสอนในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษาใหม่ไดด้ีจนจบหลักสตูร 

 ผลลัพธ์ (Out comes): 

 1. มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมาขึ้น 

 2. นักเรียนที่เข้ามาใหมม่ีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิตนในการเรียนการสอนใน

วิทยาลัยได้เป็นอย่างด ี

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

            (หัวหน้างานครูที่ปรึกษา) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            2   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3, 6  ตัวบ่งชี้   3.6, 3.7, 6.1, 6.4 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากรคือนักศึกษาที่เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. การจัดการ

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

ไปกับค่านิยม 12 ประการ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักสำนึกในบทบาทภาระหน้าที่ของตนนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต บูรณาการ 3D คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและความเป็นไทย ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ด้วยการฝึกแนวคิด และเสริมประสบการณ์ด้วยการจัด

กิจกรรมให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดผลดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นคนดีของสังคม 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อฝึกส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขยัน  ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้ำใจ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

5.4  เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมีผล  และรู้จักดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

5.5  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย 

5.6  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำเนิน

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     2,000   บาท 

  - ค่าใช้สอย    38,000   บาท 

รวมงบประมาณ   40,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 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 จำนวน 5 มื้อ 100 ชุด 20 10,000  

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

รวมงบประมาณ 40,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 90 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

      1   นักเรียนนักศึกษาตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตน  

      2   นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 

      3   นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

      4   ครูได้มีโอกาสพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคดิในทางสร้างสรรค์ 

      5   นักเรียนนักศึกษาปฏิบัตตินตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      6   นักเรียนมีการดำเนินชีวิตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย 

      7   นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุม้กันและหลีกเลี่ยงจากเสพติด 

      8   นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในทางที่ดี 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ์

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            6  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของชาวไทย คนไทยทุกคน

จะให้ความสำคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากตั้งแต่บรรพบุรุษสืบม าจนถึงปัจจุบันนี้ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีต้องทำหน้าท่ีให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ปลูกฝังจิตสำนึก

แก่เยาวชนไทย ให้รู้จักรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมและนำนักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะ

ช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปได้ในอนาคต 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 5.2  เพื่อจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และนำนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทำกิจกรรมวัน

สำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี  1  ครั้ง 

       3.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง 

      4.  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    25,000   บาท 

รวมงบประมาณ   25,000   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 16 ป้าย 1,000 16,000  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างทำพวงมาลา 3 ชุด 2,000 6,000  

2.  ค่าจ้างทำพระบรมฉายาลักษณ ์ 1 ชุด 3,000 3,000  

รวมงบประมาณ  25,000 บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

 1.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง 

 2.  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี  1  ครั้ง 

  3.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง 

 4.  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

      บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  แบบประเมินการเข้าร่วม 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 เปิดการเรียนการสอนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จน

ประสบความสำเร็จในอาชีพด้านการเกษตรมาตลอดระยะเวลา 39 ปี ถือได้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มี

ความสำคัญต่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบข้าง  

 ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จของวิทยาลัย จึงกำหนดให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน

คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงวันจัดตั้งจัดตั้งวทิยาลัย 

 5.2  เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ท่ีทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย 

 5.3  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลยั 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบคุลากรได้รับการเชิดชูเกียรติ 

      2.  นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้ทราบประวัติ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

      3.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ท่ีทำคณุประโยชน์ให้แก่วิทยาลยัได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย  2  ราย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

     1.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 

 

 

 



199 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     5,500   บาท 

  - ค่าใช้สอย     2,000   บาท 

รวมงบประมาณ    7,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าชุดสังฆทานถวายพระสงฆ ์ 9 ชุด 300 2,700  

2.  กระดาษทำเกียรติบัตร 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  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของคณะคร ูบุคลากร นักเรียน นักศึกษาดรีับการเชิดชูเกียรติในการทำ

คุณประโยชน์ 

ด้านต่าง ๆ แก่วิทยาลยัฯ 

 2.  ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 2 ราย 

ผลลัพธ์ (Out comes):  

       1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกประวัติและการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

       2.  เกิดความรักสามัคคี  และความภาคภูมิใจในองค์การ 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการวันไหว้ครู 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมสำคัญที่นักเรียน นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติต่อครู อาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ 

ประสานวิชา ให้มีความรู้ ในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้สำนึกในพระคุณครู แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีต่อครู ด้วย

จิตใจอันบริสุทธ์ิ และเป็นการสานความสัมพันธ์ ความผูกพันท่ีดีระหว่างครู และศิษย ์

5. วัตถุประสงค ์

 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 จำนวน 200 คน (ท้ังนักศึกษาระบบปกติ และระบบ อศ.กช) 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     2,500   บาท 

  - ค่าใช้สอย     6,000   บาท 

  - ค่าตอบแทน     1,000   บาท 

รวมงบประมาณ    9,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 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  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของ นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการวนัไหว้ครู 

ผลลัพธ์ (Out comes):  

       1.  นักเรียน นักศึกษา และครู มีความรู้สึก ความผูกพันท่ีดีต่อกัน 

      2.  นักเรียน นักศึกษาไดส้ืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงามของวิทยาลัยต่อไป 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ศาสนาเป็นสิ่งสำคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สอนให้ทุกคนกระทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว แต่การให้

ความสำคัญต่อศาสนาของเยาวชนไทยในปัจจุบัน นับวันยิ่งถอยห่างออกไป ในแต่ละปีจะมีวันสำคัญของชาวพุทธที่

พึงปฏิบัติ คือ วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หรือวันพระใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูกาลเข้าพรรษา ดังนั้น

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผู้ซึ่งเป็นเยาวชน

ไทย ให้มีจิตใจที่เชื่อมโยงกับศาสนา เพราะศาสนาจะช่วยขัดเกลาให้เรียน นักศึกษารู้ผิดชอบชั่วดี มีแนวทางในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันให้ห่างไกล และปลอดภัยจากอบายมุขทั้งปวง 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทะนบุำรุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

 5.2เพ่ือปลูกจิตสำนึกด้านการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม  

 5.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  โดยใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาได้รบัการปลูกจิตสำนึกในการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และมีจติสำนึกในด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :   

1.  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 ครั้ง 

 2.  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา   1 ครั้ง 

 3.  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   1 ครั้ง  

 4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จำนวน 90 คน  เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     3,000   บาท 

รวมงบประมาณ    3,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าเทียนพรรษา 1 คู ่ 2,000 2,000  

2.  ค่าชุดสังฆทาน 1 ชุด 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ  3,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต(Out puts):  

1.  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา      1 ครั้ง 

 2.  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  1 ครั้ง 

 3.  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  1 ครั้ง  

 4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จำนวน 90 คน  เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

ผลลัพธ์ (Out comes):  

1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตสำนึกในการทะนุบำรุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  

และมีจติสำนึกในด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 11.2  การแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  ประเมินจากผลการตรวจปสัสาวะเพื่อหาสารเสพตดิของ

นักเรียนนักศึกษา 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการราตรีไผ่สีทอง 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมราตรีไผ่สีทองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  เป็นการเชื่อมความ

สามัคคี ซึ่งเป็นประเพณีที่รุ่นน้องจัดงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ดังนั้นหากมี

กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง จะมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในสิ่ง

ที่ดี ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

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  จำนวน  90  คน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     10,000   บาท 

รวมงบประมาณ    10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าวัสดุประกอบอาหาร   9,000  

2.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  90  คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

       1.  ทำให้นักศึกษาท่ีจบออกไปเกิดความรักต่อสถานศึกษา 

       2.  ทำให้นักศึกษามีความกลา้แสดงออก  รับผิดชอบต่อหนา้ที่ 

       3.  ทำให้นักเรียนนักศึกษามคีวามสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดรีะหว่างกัน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 



209 

 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            1   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   1  ตัวบ่งชี้  ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งระบบปกติและระบบอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ดังนั้นเมื่อ

นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่วิทยาลัยกำหนด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงจัดพิธีรับมอบ

ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที ่จบการศึกษา ทั้งนี ้เพื ่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่เห็น

ความสำคัญของการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา 

 5.2  เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกัน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

       1.  นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน 

      2.  เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 80 คน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      8,000   บาท 

  - ค่าใช้สอย      2,000   บาท 

รวมงบประมาณ    10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 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  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts):  

      1.  จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

      2.  นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษา เข้าร่วม จำนวน 80 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

      1.  นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาเกิดความรักต่อสถานศึกษา 

      2.  นักเรียนนัก ศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน   

      3.  นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความภูมิใจ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 



212 

 
 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการBig  Cleaning  Day  ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา) 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            3   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3, 6  ตัวบ่งชี้   3.8, 6.2   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   มนุษยชาติมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลกด้วยกันท้ังสิ้น  เพราะทุกชีวิตต้อง

อาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ทุกชีวิต  จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา 

แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัด  และทิศทางการพัฒนาประเทศต่าง ๆทั่วโลก  มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา

เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายนำไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่ง

ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามกาดำรงชีวิตของมนุษย์ในรูปวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเป็นสถานศึกษาหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกฝัง

จิตสำนึกเสริมสร้าง และสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้รู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้

น่าอยู่ต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อปลูกคุณธรรมจรยิธรรมให้มีจิตสำนึกรักใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2  เพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปญัหาและให้ความตื่นตัวเกีย่วกับวิกฤติการณส์ิ่งแวดล้อม 

5.3  เพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสงิแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 

5.4  เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพฒันาสิ่งแวดล้อมของวิทยาลยั 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

6.1.1 บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    มีจิตสำนึกในการ ดำเนินชีวิต

ว่าเป็นหน้าท่ีของทุก ๆคน  ท่ีจะตอ้งร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

  

6.2 เชิงปริมาณ :  

6.2.1 คณะครู  เจ้าหนา้ที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  100 คน   

7. การดำเนินงานกิจกรรมและขัน้ตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 วิธีการดำเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดำเนนิงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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       3.  ประชาสัมพันธ์การดำเนนิกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2563 

           7.3 สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีังงา  ตำบลถ้ำ  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.    อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ…………….. 

  - ค่าวัสดุ         1,000        บาท 

  - ค่าใช้สอย        4,000        บาท 

   รวมงบประมาณ        5,000        บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง 

จำนวน 2 มื้อ 

100 ชุด 20 4,000  

รวมงบประมาณ 5,000  บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จำนวน 100 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

1.  ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสำนึกดรีัก และร่วมใส่ ใจสิ่งแวดล้อม 

2.  สถานศึกษามีบรรยากาศที่สวยงาม รอบบริเวณภายนอกและภายในสะอาด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

     ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” 2563 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            2   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  6  ตัวบ่งชี้   6.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ออก

กำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อ

ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย 

5.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

5.3  เพื่อคัดนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอำเภอ จังหวัด อาชีวะเกมส์ และอื่น ๆ 

5.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มคีวามรัก สามัคคีในหมู่คณะ โดยการจดัแข่งขันกีฬาภายใน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีจิตสำนึกในการ ดำเนินชีวิตว่าเป็นหนา้ที่ของทุก 

ๆ คนท่ีจะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน   1  ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด   1  ครั้ง 

      3.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์   1  ครั้ง 

      4.  ครู อาจารย์ คนงาน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน  120  คน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      7,900   บาท 

  - ค่าใช้สอย     13,100   บาท 

รวมงบประมาณ    21,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

2.  ปูนขาว 50 ถุง 30 1,500  

3.  ขนม (รางวัล) 6 ชุด 500 3,000  

4.  น้ำมันมวย 5 ขวด 80 400  

5.  อุปกรณ์กีฬา   2,000  

ค่าใช้สอย     

1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ 120 ชุด 20 4,800  

2.  ค่าจ้างประกอบอาหารเที่ยง จำนวน 1  มื้อ 120 ชุด 40 4,800  

3.  ค่าเช่าเต็นท์ 5 หลัง 700 3,500  

รวมงบประมาณ 21,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  1 ครั้ง 

      2.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด  1 ครั้ง 

      3.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส ์  1 ครั้ง 

      4.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จำนวน 120 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

      1.  ทำให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ 

      2.  ทำให้นักศึกษามีทักษะทางการกีฬา 

      3.  ทำให้นักเรียนนักศึกษามนี้ำใจเป็นนักกีฬา 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 
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ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

              (นายอนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2, 3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            1, 2, 3, 4  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  5, 6  ตัวบ่งชี้       5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรม อกท.เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้

นักเร ียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพฝึกให้นักศึกษาเป็นผู ้นำและส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความ

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสร้างคนสู้งานในสังคมและประเทศชาติต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 5.2  จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 5.3  จัดกิจกรรมวิชาการภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 5.4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

1.  สามารถปลูกฝังให้ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสามารถเป็นผู้นำและปฏิบัติตนตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

 2.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพ  ด้านกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างวิทยาลัย  

 3.  สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านการเรียนสาขาเกษตร 

 6.2 เชิงปริมาณ 

 1.  จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ปีการศึกษาละ   จำนวน  1  ครั้ง 

 2.  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต้  จำนวน  1  ครั้ง 

 3.  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  จำนวน  1  ครั้ง 

 4.  ดำเนินกิจกรรมภายในหน่วย และชมรม  จำนวน  4  ชมรม 

 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      95,000   บาท 

  - ค่าเช่า         5,000   บาท 

รวมงบประมาณ   100,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน 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  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     10.1  ผลผลิต  (Out puts):  

นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในรายวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

     10.2  ผลลัพธ์ (Out comes):  

 1.  เลื่อนระดับสมาชิก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 คน 

 2.  ดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบ  4 ชมรม 

3.  จัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย  1 ครั้ง 

4.  ร่วมงาน อกท.ระดับภาค   1 ครั้ง 

5.  ร่วมงาน อกท.ระดับชาต ิ   1 ครั้ง 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ผลการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น  

 11.2  ผลการเลื่อนระดบัสมาชิก อกท. แต่ละระดับ  

 11.3  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประกวดแสดง ในงานประชุมวชิาการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ          นางจินตนา  ศิริธรรม    

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่      3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      2      
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา     ตัวบ่งช้ีที่       3   
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรยีนและบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในระบบการศึกษา ปัจจุบัน
สถานศึกษาแห่งใด ท่ีสามารถทำให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทำให้การดำเนินงานการเรียนการ
สอนของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ช่วยจะของปัญหาสุขภาพ  ให้แก่ คร ู เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา คือ เวชภณัฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ท่ีจำเป็นเพื่อใช้สำหรับให้บริการ เมื่อเกดิอาการ
เจ็บป่วยและได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรกัษานักเรียนและบุคลากรที่เจบ็ปว่ยเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2  เพื่อให้มีเวชภัณฑ์เพียงพอท่ีจะรักษาผู้ทีดู่เจ็บป่วยได้ 

5.3  เพื่อให้มีวัสดุทางการแพทย์ในการพยาบาลเบื้องต้น 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จำนวนนักเรียนและบคุลากรหอพัก จำนวน 100 คน มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 

  6.1.2  จำนวนเวชภัณฑ์ต้องมีไม่นอ้ยกว่า 20 ชนิดเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและ

พอเพียงต่อการรักษา   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและพอเพียงต่อการรักษา 

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่น ๆ.................. 

   - ค่าวัสดุ.        8,000 บาท 

        รวมงบประมาณ          . 8,000          บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ยาแก้ปวดประจำเดือน พอนสแตน 
500 มล. 

50 เม็ด 5 250  

ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน 12 ขวด 38 456  

น้ำมันมวย 120 cc 6 ขวด 60 360  

ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด 12 ขวด 45 540  

ยาอมแก้เจ็บคอ 12 ซอง 25 300  

Amoxy 500 mg แผงละ10 เม็ด 6 แผง 40 240  

พาสเตอร์ยา 3 กล่อง 55 165  

ยาล้างตา 6 ขวด 49 294  

ยาหอมตรา 5 เจดีย ์ 20 ขวด 14 280  

ยาแก้ไอตราเสือดาว 15 ขวด 21 315  

เค้าเตอร์เพนคูลเล็ก 6 หลอด 59 354  

ยาหม่องตราลิงถือลูกท้อ 10 ตลับ 20 200  

เบตาดีน 12 ขวด 35 420  

ยาดมตราโปย๊เซียน 12 หลอด 20 240  

คาลามายด ์ 6 ขวด 45 270  

ผ้าปิดแผลขนาด 2 น้ิว 12 กล่อง 10 120  

ครีมทาแก้ไฟไหม ้ 3 หลอด 50 150  

ผ้ายืดกันเคลด็ 6 ม้วน 30 180  

แอลกอฮอล ์ 16 ขวด 16 256  

ผ้าปิดจมูก 17 กล่อง 120 2,040  

ยาแก้ภูมิแพ้ขวดเล็ก 12 กระปุก 30 360  
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สำลีแผ่น 6 ห่อ 35 210  

รวมงบประมาณ 8,000  บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  10.1 มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 50  คน 

  10.2 มีเวชภัณฑแ์ละวสัดุทางการแพทยเ์บื้องต้นเพียงพอต่อวิทยาลัย ฯ  

10.3 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าท่ี  ได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

11. การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบสอบถามผู้รับบริการ 

  

 

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

             (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

(หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศกึษา ประจำปี 2563 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1  ตัวบ่งชี้   1.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องจากการตรวจสุขภาพของนักศึกษาของวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างยิ ่ง เพราะครู นักศึกษาและ
ผู้ปกครองจะได้ทราบว่านักศึกษาคนใดมีปัญหาในเรื่องสุขภาพบ้าง เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพ เมื่อมี
ปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง การมีสุขภาพดีจะทำให้นักเรียนและนักศึกษาเรียน
อย่างมีความสุข และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ นักเรียน และผู้ปกครองหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ งานพยาบาลจึง
จัดทำโครงการตรวจสุขภาพ ภายใน วิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษา  
5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 5.3  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 100 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีดี 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     2,300   บาท 

รวมงบประมาณ    2,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าอาหารว่าง 100 20 2,000  

ค่าป้ายไวนลิ 1 300 300  

รวมงบประมาณ 2,300 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ*   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  

 10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

 10.3 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในการให้บริการ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

(หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            5   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3  ตัวบ่งชี้   3.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะองค์กรใดมี

บุคลากรที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จะทำให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข       

และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรหันมาสนใจสุขภาพของตัวเอง งานพยาบาลจึงจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

ภายในวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย งานพยาบาลจึงได้ประสาน

ให้ทางโรงพยาบาลส่งเจ้าหน้ามาให้บริการแก่บุคลากรที่วิทยาลัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพังงา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้บคุลากรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 5.2  เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 5.3  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรไม่ต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงเรียน 

 5.4  เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจะได้แก้กันได้ทันเวลา 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 คณะครู 30 คน 

   6.1.2 คนงาน และเจ้าหน้าท่ี จำนวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     2,300   บาท 

รวมงบประมาณ    2,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

1. ค่าอาหารว่าง 100 20 2,000  

2. ค่าป้ายไวนิล 1 300 300  

รวมงบประมาณ 2,300 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

    
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ครูและเจ้าหน้าท่ีทุกคนไดร้ับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  

 10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

 10.3 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจในการให้บริการ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 แบบสอบถาม 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

  (หัวหน้างานสวัสดิการนักเรยีนนกัศึกษา) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการ To Be Number One ประจำปี 2563 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            2, 6   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3, 6  ตัวบ่งชี้         3.6, 3.7, 6.3  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้กำหนด

กลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ โดยจัดการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประเภทต่างๆ ภายใต้ช่ือ

งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One” ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับ

ภาคและระดับประเทศเป็นประจำทุกปี การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น

ศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 

กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น ช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  โดยมีหลักดำเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ 

กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใช้สื่อดนตรี  กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และ

กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน  สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น

ภูมิคุ้มกันท่ีสำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการดำเนินงาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สนใจ  สร้างสุขและเกิดสุข  สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER  ONE  

ที่มีศักยภาพจะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

“วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม  เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  

สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” โดยการ

ดำเนินงานใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให้เป็นไป

ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในการ

ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน

ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ   การสนับสนุนการดำเนินงาน To Be Number One 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม To Be Number One ของสถานศึกษา 

5.2  เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก 
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5.3  เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

5.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

5.5  เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

       1.  เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

       2.  เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุ่มเพื่อนได้ 

  3.  เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

       4.  เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยการสนับสนุนของสังคม 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จำนวน 90 คน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนนิการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      300   บาท 

รวมงบประมาณ     300   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300  

รวมงบประมาณ 300 บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

 

 

 



232 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

      2.  เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุ่มเพื่อนได้ 

      3.  เยาวชนมีศักยภาพและคณุภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เช่ือมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

      4.  เยาวชนสามารถจดักิจกรรมสร้างสรรคไ์ด้โดยการสนับสนุนของสังคม 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

นักศึกษาสามารถนำประสบการณจ์ากกิจกรรมต่างๆ มาใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจำวันและบูรณาการกับ

การเรยีนรู้ในห้องเรียนได ้

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

  

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

         (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            1   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3  ตัวบ่งชี้   3.6, 3.7   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตใน

ระดับ ปวช. มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ 1 ห้องพัก 

วิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกยกเว้นค่าใช้จ่ายห้องพัก รวมถึงระบบการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา ฉะนั้นการที่ได้มี

การส่งเสริมฝึกวินัยให้มีความรับผิดชอบ มีความประหยัด จะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ใส่ใจในคุณค่าขอพลังงานต่อ

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม และยังเป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้ำใจ ให้แก่นักเรียน 

5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

5.4  เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน มีเหตุมีผล และรู้จักดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

5.5  เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการ

อยู่ร่วมกันในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 6.2 เชิงปริมาณ : หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จำนวน 2 

แห่ง (หอพักนักเรียนชาย จำนวน 1 แห่ง หอพักนักเรียนหญิงจำนวน 1 แห่ง) 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      300   บาท 

รวมงบประมาณ     300   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300  

รวมงบประมาณ 300 บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

1.  มีการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏริูปเพื่อชีวิต 

2.  นักเรียน นักศึกษา มีความจติสำนึกในการร่วมกันประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตร

ปฏิรูปเพื่อชีวิต 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                              (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

  (หัวหน้างานสวัสดิการนักเรยีนนกัศึกษา) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            1  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3, 6  ตัวบ่งชี้   3.6, 3.7, 6.4  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตใน

ระดับ ปวช. มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ 1 ห้องพัก การ

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

สร้างองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนตระหนักสำนึกในบทบาทภาระหน้าที่ของตนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมด้วยการประกวดแข่งขันเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเปิดโอกาส

และเสริมสร้าง กระตุ้น ให้กำลังใจ อันนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองและองค์กร 

5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตัิในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยยดึหลักคุณธรรมนำ 8 ประการ คือ ขยัน ประหยดั ซื่อสัตย์ มวีินัย 

สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ  

5.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม  

5.4  เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมผีล  และรู้จักดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในโดยยึดหลักคุณธรรมนำ 8 

ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียน

ตระหนักสำนึกในบทบาทภาระหน้าที่ของตนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ :   

หอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีังงา จำนวน 2 แห่ง (หอพักนักเรียน

ชาย จำนวน 1 แห่ง หอพักนักเรียนหญิงจำนวน 1 แห่ง) 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      300   บาท 

รวมงบประมาณ     300   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300  

รวมงบประมาณ 300 บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏริูปเกษตรเพื่อชีวิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  

1.  นักเรียนมีการร่วมพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต 

2.  นักเรียนมีความจติสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏริูปเพื่อชีวิต 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

                          

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                             (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

  (หัวหน้างานสวัสดิการนักเรยีนนกัศึกษา) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

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

     โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่            5   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3  ตัวบ่งชี้   3.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นเป็นกำลัง

ของชาติในวันข้างหน้า และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา

ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียน 

 5.2  เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.3  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงากับประชาชนในท้องถิ่น 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 เด็ก และเยาวชน จำนวน 100 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการเรียน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     3,000   บาท 

รวมงบประมาณ    4,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

1. ค่าอาหารว่าง 100 300 3,000  

2. ค่าป้ายไวนิล 1 300 1,000  

รวมงบประมาณ 4,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

    
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 เด็กได้มีความรู้ความสามารถ และการแสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  

 10.2 เด็กมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบสอบถาม 

 

 

    ลงช่ือ       ผู้เสนอโครงการ 

      (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์) 

                              (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



241 

 
โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางจินตนา  ศิริธรรม     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

เยาวชนเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 

หากได้รับการเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิต จะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เนื่องจากสภาวะของ

สังคมปัจจุบันเยาวชนได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี ขาดการคิด ไตร่ตรอง ชอบลองผิด   ลองถูก ประกอบกับเป็นวัย

เจริญพันธ์ุ ทำให้ขาดการยับยั้งในการป้องกันตนเองต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันยังไม่สมควร 

การสร้างองค์ความรู้ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ อันจะนำไปสู่พฤติกรรมทางเพศอย่างปลอดภัย 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกันโรค 

 5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ผู้เรียน 70% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ 

และการป้องกัน 

  6.1.2 ร้อยละ 70% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกัน 

  6.2.2 นักเรียนมีทัศนคติต่อผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ และการป้องกัน 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา    พฤศจิกายน 2562   

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

1 วางแผนการดำเนินงาน             

2 
ติดต่อวิทยากร  

(สาธารณสุขจังหวัด) 
            

3 ดำเนินการจัดอบรม             

4 ประเมินผล/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ     800   บาท 
  - ค่าตอบแทน  1,800   บาท 
  - ค่าใช้สอย  1,800   บาท 
  รวมงบประมาณ  4,400   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ 
จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

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

รวมงบประมาณ 4,400 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และวิธีการป้องกัน 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสลดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคทางเพศ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบสอบถาม 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                               (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

  (หัวหน้างานสวัสดิการนักเรยีนนกัศึกษา) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   4     ตัวบ่งชี้   4.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันน้ีความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ความสำคัญ

กับอำนาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสำคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเป็นจิตสาธารณะส่งผลให้สังคม

เกิดความเสื่อมโทรม  ทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและ

เป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ด้วยปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา โดย

จุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตอาสาและ

บริการชุมชน 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตอาสาและบริการชุมชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้หลัก วิชาการและวิชาชีพในการบริการ

ชุมชน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 วางแผนการดำเนินงาน             

2 ดำเนินงาน             

3 สรุปผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -  ค่าวัสดุ   5,000   บาท 

รวมงบประมาณ  5,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- แป้งเด็ก 10 ถุง 45 450  

- น้ำตาลไอซิ่ง 20 กก. 40 800  

- เนยสด 1 ลัง 760 760  

- น้ำตาลทราย 10 กก. 25 250  

- ถ้วยคัพเล็ก 300 ใบ 2 600  

- ถุงบรรจ ุ 5 แพ็ค 85 425  

- ไข่ไก ่ 5 แผง 110 550  

- เนยขาว 10 กก. 70 700  

- แป้งข้าวโพด 2 ถุง 100 200  

- น้ำมันพืช 5 ขวด 53 265  

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 10.2 นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีจิตอาสาและบริการชุมชน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

 (หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………   

………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดการฝึกงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 

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

         โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1,2,3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      1,2,3,4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1,2  ตัวบ่งชี้  1.2, 2.5   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสตูร ปวช.2556 

และหลักสูตร ปวส.2557 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อผลิต

และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้น เพื ่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการทั้ง 2 ภาคเรียนตามความ

เหมาะสมกับสาขางานท่ีวิทยาลัยเปิดสอน 

5. วัตถุประสงค ์

     5.1. เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2563 

     5.2. เพื่อประสานงานกับสถานประกอบการ 

     5.3. เพื่อนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

     5.4. เพื่อวัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้สำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

  6.1.1. นักศึกษาได้ไปฝึกงานภายนอกได้อย่างมีคณุภาพ 

                  6.1.2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกงานครบทุกคน 

6.1.3. สามารถสร้างความเข้าใจและชี้แจงกฎระเบียบกติกาและข้อมูลต่าง ๆ ในการฝึกงานให้แก่

นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1. นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2 จำนวน 46 คน 

                   6.2.2. นักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 จำนวน 91 คน 

        6.2.3. สถานประกอบการประมาณ 12 แห่ง 

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

   ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  10,700   บาท 

รวมงบประมาณ  10,700   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ 
จำนวนที่

ต้องการ 

ราคา/

หน่วย 

จำนวน

เงิน 
หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารกลางวันคณะครูและนกัศึกษา กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 70 50 3,500  

- ค่าอาหารว่างคณะครูและนักศึกษากิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 70*2 15 2,100  

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60 85 5,100  

รวมงบประมาณ 10,700 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

 - สามารถจดัการฝึกงานให้กับนักศึกษาได้จำนวน 35 คน 

 - จัดกิจกรรมการฝึกงาน เช่นการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้ครบทุกสถาน

ประกอบการ 

 ผลลัพธ์ (Out comes) 

 - สามารถนิเทศนักศึกษาฝึกงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ปญัหาต่าง ๆ ในการฝึกงานของนักศึกษาได ้
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                               (นางสาวสุมิตรา  สำเภาพล) 

 (หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์/แผนกวิชาพืชศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  6  ตัวบ่งชี้   6.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝังใหเด็ก

เห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการ

อบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไม่อนุรักษ์แลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเองจะทำให้เด็กเกิดความเครียด 

ซึ่งจะเป็นผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้น้อมนำพระราชดำริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดตั ้งงาน“สวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนใกลชิดกับพืชพรรณ 

เห็นคุณคา ประโยชนความสวยงามอันจะกอใหเกิดความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณตอไป เกิดความรัก หวงแหนและรู

จักการนำไปใชประโยชนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป  

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 5.2. จัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม ้

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม้แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไมผ้ลพื้นบ้าน จำนวน 1 แปลง 

6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การศึกษาเพื่อให้เกิดธรรมชาติการเรียนรูค้วามหลายหลากและธรรมชาติแห่งชีวิต 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินงานโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   800   บาท 

  - ค่าตอบแทน  4,200   บาท 

รวมงบประมาณ  5,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- แผ่นป้ายโฟมบอรด์ 1 แผ่น 800 800  

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างทำป้ายชื่อต้นไม้ ขนาด A4 และพร้อมทำสโีครง 12 ป้าย 350 4,200  

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

 10.2 มีป้ายข้อมูลพรรณไม ้

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                         (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์) 

       (หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1.3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1, 5 ตัวบ่งชี้   1.1, 1.3, 5.1   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ได้มีความหมายที่จะพัฒนาการเรียนในด้านความรู้เนื้อหาสาระใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เพิ ่มเติมด้วยตนเองอย่างมีระบบ กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยตนเองอย่างมีระบบ 

 5.3 เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถจัดทำโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 30 คน 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ     100   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  8,400   บาท 
  รวมงบประมาณ  8,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
- กล่องบรรจุผลิตภัณฑ ์ 10 กล่อง 10 100  
ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างเหมาทดสอบสารอาหาร 1 รายการ 2,200 2,200  
- ค่าจ้างเหมาทดสอบพลังงานท้ังหมด 1 รายการ 3.000 3,000  

- ค่าจ้างเหมาทดสอบเชื้อรา 1 รายการ 400 400  

- ค่าจ้างเหมาทดสอบ Escherichia coli 1 รายการ 450 450  

- ค่าจ้างเหมาทดสอบ Samonella sp. 1 รายการ 750 750  

- ค่าจ้างเหมาโปสเตอร์ โฟมบอรด์ ขนาด 120*120 ซม. 2 แผ่น 650 1,300  

- ค่าจ้างเหมาออกแบบสติ๊กเกอร์ A3 2 แผ่น 150 300  

รวมงบประมาณ 8,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 10.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 10.3 นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 

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

              (นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการรักการอ่านและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางจินตนา  ศิริธรรม     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  1 และ 3   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

กาจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศ เอื้อต่อ

ผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา อันนำไปสู่การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลกในอนาคต ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม

ภาคภูมิ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างๆ สามารนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์ 

 5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทย 

 5.3 เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ผู้เรียน 95% ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ 

  6.2.2 ผู ้เรียนมีศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ตามตัวชี ้วัด

หลักสูตร 

 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 
พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 
ม.ค. 63 

ก.พ. 

63 
มี.ค. 63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 
มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 

ก.ย. 

63 

1 
วางแผนปฏบิัติงาน/ 

เตรียมงาน 
            

2 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ

ภาษาไทยในวันสำคัญ 
            

3 รวบรวมข้อมูล             

4 สรุป/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   3,200   บาท 
  - ค่าตอบแทน  1,800   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -                บาท 
  รวมงบประมาณ  5,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน 

 10.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย การอ่าน ฟัง พูด เขียน และคิดวิเคราะห์ 

 10.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบบันทึกการอ่าน 

 

 

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

                (นางจินตนา  ศิริธรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองและจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ออนไลน์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ                 นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   2 และ 3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันพืชพื้นเมืองตามธรรมชาติไดถูกทําลายลงใกลสูญพันธุ โดยกิจกรรมของมนุษย จังหวัดพังงาตั้งอยู

ในภาคใตฝงอันดามัน เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรพันธุพืช โดยเฉพาะความหลากหลายดานพืช

พันธไุมพื้นเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาในฐานะเปนสถานศึกษาดานการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงควร

สนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

โดยดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามแผนแมบท โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะที่ 5 ปที่ หก ( 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2564) 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อดําเนินกิจกรรมสํารวจเกบ็รวบรวมทรัพยากร 

 5.2 เพื่อดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 5.3 เพื่อดําเนินกิจกรรมหองแสดงนิทรรศการพืชพรรณไมพื้นเมือง 

 5.4 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา และเกษตรกร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 มีกิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวมทรัพยากรพรรณไมพื้นเมือง กลุมไมผลพื้นเมือง  

กลมุปาลพื้นเมือง กลุมกลวยไมปา และกลมุอื่นๆ 

6.1.2 มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1 แปลง 

  6.1.3 มีแหลงเรียนรกูิจกรรมหองแสดงนิทรรศการพืชพรรณไมพื้นเมือง เปนแหลงเรียนรแูก

นักศึกษาและเกษตรกรปละ 100 คน 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 สามารถสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในทองถิ่น 

  6.2.2 ปลูกรักษาทรัพยากร 

  6.2.3 นักศึกษาสามารถศึกษาองคความรทูรัพยากรในทองถิ่น 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   35,000        บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  35,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ    

**ดำเนินงานท่ี
แปลงอนุรักษ์

พันธุกรรมไม้ผล
พื้นเมือง แผนก
วิชาพืชศาสตร ์

- ค่าจ้างกำจัดวัชพืช (จำนวน 2 ครั้ง) 15 ไร่ 1000 15,000 
- ค่าจ้างสำรวจข้อมลูพรรณไม ้ 1 แปลง(15 ไร่) 4,000 4,000 
- ค่าจ้างจัดทำป้ายข้อมูลพรรณไมแ้ละฐานข้อมลูออนไลน ์ 1 แปลง(15 ไร่) 9,000 9,000 
- ค่าจ้างปรับปรุงระบบการให้น้ำในแปลง 1 แปลง(15 ไร่) 7,000 7,000 

รวมงบประมาณ 35,000 บาท 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

 10.2 มีป้ายข้อมูลพรรณไม้และฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

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

                (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการปรับปรุงแปลงเรือนเพาะชำแผนกวชิาพืชศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ ยกระดับคณุภาพผูเ้รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาพืชผักเพื่อการค้า บริบทรายวิชามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีต่องานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชา จึงมีความ

จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) 

และบรูณาการกับรายวิชาสรีรวิทยาของพืช ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรง

ตามสมรรถนะรายวิชานั้น และในปัจจุบันการทำการเกษตรมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้

มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการในการทำ

การเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้มีผลผลิตคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการทำการเกษตร

อัจฉริยะหรือสมาร์ฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนำองค์ความรู้เดิม

ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื ่อให้การทำงานการเกษตรนั้ นมีคุณภาพที่ดียิ ่งขึ ้น และสามารถนำมา

คาดการณ์ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่นักศึกษาควรจะได้รับและก้าว

ทันโลกมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปจะได้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตัิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 5.2 เพื่อใช้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาพืชผักเพื่อการค้า และรายวิชาอื่นๆ 

 5.3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการทำงาน 

 5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรียไ์ด้ 

  6.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สามารถเรยีนรู้วิชาการปลูกผักอนิทรีย์ได้ถูกต้อง 

  6.2.2 นักศึกษามีแปลงปลูกผักอินทรีย์ ท้ังในแปลงและกระถางปลูก 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าใช้สอย  15,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  15,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย    

 
- ค่าจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสายส่งน้ำหลักของ
เรือนเพาะชำ 

1 งาน 15,000 15,000 

รวมงบประมาณ 15,000 บาท 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สามารถเรยีนรู้วิชาการปลูกผักอนิทรีย์ได้ถูกต้อง 

 10.2 มีแปลงผักอินทรีย์สำหรับจำหน่ายในวิทยาลัย และพื้นที่รอบข้าง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

  รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

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

                (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชาการจัดการสวนไม้ผล 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  จรูญศรีสวัสดิ์/แผนกวิชาพืชศาสตร/์ฝา่ยวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  6  ตัวบ่งชี้   6.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาการจัดการสวนไม้ผล

รายวิชามีทั ้งทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที ่ดีตองานการเกษตร             

และสมรรถนะรายวิชาจึงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบูรณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพ

เกษตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อเป็นแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 

5.2. เพื่อเป็นแปลงฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาการจัดการสวนไม้ผล 

5.3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูของนักศึกษา และเกษตรกร  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. นักศึกษา ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา 3502-2201 วิชาการจัดการสวนไม้ผล       

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
ศึกษารายละเอียด 
เสนอโครงการ 

            

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์             

3 ดำเนินโครงการ             

4 
สรุป ติดตาม
ประเมินผล 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              5,400   บาท 

รวมงบประมาณ  5,400   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

   
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. นักศึกษา ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนรหัสวิชาการจัดสวนไม้ผล 3502-2201 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานผลการปฏิบัติกจิกรรม/โครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                  (นายณรงค์  จรูญศรีสวัสดิ์) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชาผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      6    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้  3.8    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เป็นการจำลองทิวทัศน์ตามธรรมชาติทางศิลป์ มาไว้ในกระถางหรือภาชนะ เพื่อช่วยให้ผู้จัดมีความ

เพลิดเพลินไปกับความงดงามตามธรรมชาตมิาผสมผสานใหเ้กิดความงดงามด้วยจินตนาของตนเองอยา่งอิสระ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะให้แก่ผู้เรยีน 

 5.2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเกษตร ในการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค ์

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. ใช้สอนนักศึกษาระดับ ปวช.2 จำนวน 10 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบตัิงานไดต้ามสภาพจริง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,700   บาท 

รวมงบประมาณ  2,700   บาท  
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- เมล็ดพันธ์ุไม้ดอก 15ช่อ 100 1,500  

- ปุ๋ยคอก 20 กระสอบ 45 900  

- พันธุ์ไม้ดอกประดับ 5 กระถาง 60 300  

รวมงบประมาณ 2,700 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

       
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ จำนวน 1,000 ต้น 

 10.2. นักศึกษาได้ทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1. จากการรายงานผลการดำเนินการ 

 

 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชาการจัดสวนในภาชนะ 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      6    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ตัวบ่งชี้  3.8    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เป็นการจำลองทิวทัศน์ตามธรรมชาติทางศิลป์มาไว้ในกระถางหรือภาชนะ เพื่อช่วยให้ผู ้จัดมีความ

เพลิดเพลินไปกับความงดงามตามธรรมชาติมาผสมผสานให้เกิดความงดงามด้วยจินตนาของตนเองอย่างอิสระ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะให้แก่ผูเ้รยีน 

 5.2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเกษตร ในการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค ์

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

  6.1.1. ใช้สอนนักศึกษาระดับ ปวช.2 จำนวน 10 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

  6.2.1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบตัิงานไดต้ามสภาพจริง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  2,700   บาท 

รวมงบประมาณ  2,700   บาท  
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- พันธุ์ไม้ดอกประดับ 45 กระถาง 60 2,700  

รวมงบประมาณ 2,700 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

    
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ จำนวน 1,000 ต้น 

 10.2. นักศึกษาได้ทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. จากการรายงานผลการดำเนินการ 

 

 

 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       1  

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรมจัดทำขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนราย 

วิชาหลักพืชกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเป็นแหล่งสาธิตให้นักศึกษาได้ฝึก

ปฏิบัติงานตามรายวิชา 

5. วัตถุประสงค ์

5.1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการปลกูผักอย่างมีระบบโดยการวางแผน ดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ในการผลิต การ

จัดการหลังการผลิต และจำหน่าย 

5.2. เพื่อให้มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รับผิดชอบ  ขยัน อดทน 

6. เป้าหมาย 

 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะ ประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

6.1.2. สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน         

และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 6.2. เชิงปริมาณ 

  6.2.1. ใช้สอนนักศึกษา ปวช.1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ  

  6.2.2. ให้นักศึกษาทำแปลงปลูกผกัคนละ 5 แปลง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 จัดซื้อวัสด ุ             

3 ดำเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   5,400   บาท 

รวมงบประมาณ  5,400   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ค่าเมล็ดพันธ์ุผัก 20 ซอง 20 400  

- ปุ๋ยคอก(มูลวัว) 56 กระสอบ 50 2,800  

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

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

รวมงบประมาณ  5,400 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

1. สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา  หลักพืชกรรม 

 ผลลัพธ์ (Out comes) 

1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติการปลูกผัก   

2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพเกษตร 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักเรียน   

            11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                 (นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่   3  ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาพืชผักเพื่อการค้า บริบท

รายวิชามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีต่องานการเกษตร และ

สมรรถนะรายวิชา จึงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem–based Learning : PBL) และบรูณาการกับรายวิชาสรีรวิทยาของพืช ซึ่งจะสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชานั้น และในปัจจุบันการทำการเกษตรมีความจำเปน็ท่ี

จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่ าง ๆ 

เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการในการทำการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้มีผลผลิต

คุณภาพที่ดียิ่งขึ ้น ดังนั้นการทำการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่

น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนำองค์ความรู้เดิมผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้การทำงานการเกษตรนั้นมี

คุณภาพที่ดียิ่งข้ึน และสามารถนำมาคาดการณ์ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการ

สอนที่นักศึกษาควรจะได้รับและก้าวทันโลกมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักศึกษาที่จบการศึกษาไปจะได้เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานในอนาคตได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตัิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 5.2 เพื่อใช้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาพืชผักเพื่อการค้า และรายวิชาอื่น ๆ 

 5.3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการทำงาน 

 5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรียไ์ด้ 

  6.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาช้ัน ปวส. 1 พืชศาสตรส์ามารถเรียนรู้วิชาการปลูกผกัอินทรีย์ได้ถูกต้อง 

  6.2.2 นักศึกษามีแปลงปลูกผักอินทรีย์ ท้ังในแปลงและกระถางปลูก 
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7. สถานที่ดำเนินการ  เรือนเพาะชำ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ              3,000        บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  3,000   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ    

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

รวมงบประมาณ 3,000 บาท 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักศึกษาช้ัน ปวส.1 พืชศาสตร์ สามารถเรียนรู้วิชาการปลูกผักอินทรีย์ได้ถูกต้อง 

 10.2 มีแปลงผักอินทรีย์สำหรับจำหน่ายในวิทยาลัย และพื้นที่รอบข้าง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

  รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

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

                  (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาดินและความสมบูรณ์ของดิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการ  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนรายวิชาดินและความอุดมสมบรูณ์

ของดิน บริบทรายวิชามีทั้งทฤษฎีและปฏิบตัิ จุดประสงค์รายวิชาเพือ่ให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยทีด่ตี่องาน

การเกษตร และสมรรถนะรายวิชา จึงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) และบรูณาการกับรายวิชาการปรับปรุง

พันธุ์พืช สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชานั้น และในปัจจุบัน

การทำการเกษตรมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำ

เทคโนโลยี และนวตักรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจดัการในการทำการเกษตร  

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้มผีลผลติคณุภาพที่ดียิ่งข้ึน ดังนั้นการทำการเกษตรอัจฉริยะหรือ

สมาร์ฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนำองค์ความรู้เดิมผสมผสานกับ

การนำเทคโนโลยมีาใช้ เพื่อให้การทำงานการเกษตรนั้นมีคุณภาพท่ีดยีิ่งข้ึน และสามารถนำมาคาดการณ์ผลผลิตต่อ

พื้นทีแ่ม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่นักศึกษาควรจะไดร้ับและกา้วทันโลกมากยิ่งข้ึนและ

สามารถนำความรู้เรื่องที่ได้เรยีนมาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต รวมถึงนักศึกษาท่ีจบการศกึษาไปจะได้

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตัิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 5.2 เพื่อใช้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และรายวิชาการปรับปรุง

พันธุ์พืช 

 5.3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการทำงาน 

 5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดินและพืชได้ 

  6.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาช้ัน ปวส.2 พืชศาสตร ์ สามารถนำความรูเ้รื่องดินและความอดุมสมบูรณ์ของดิน

บูรรณาการร่วมกับวิชาการปรับปรุงพันธุ์ได ้

  6.2.2 นักศึกษามีแปลงฝึกงานทางด้านวิชาการของพืชศาสตร ์

7. สถานที่ดำเนินการ  เรือนเพาะชำ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา 

 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่น ๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ            2,400         บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  2,400   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ    

 

- กระถางพลาสติกสีดำ ขนาด 8 นิ้ว 100  กระถาง 10 1,000 

- ถังหมัก 1  ถัง 550 550 

- กากน้ำตาล 1  ถัง 400 400 

- ปุ๋ยปรับปรุงดิน 1  กระสอบ 450 450 

รวมงบประมาณ 2,400 บาท 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักศึกษาช้ัน ปวส.2 พืชศาสตร์ สามารถเรียนรู้ด้านดินและพืชมากยิ่งข้ึน 

 10.2 มีแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และรายวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

  รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

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

                  (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชา อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ (Project Base Learning) 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2-4  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2   ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรยีนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลสำเรจ็ นักศึกษามคีวามรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพจริง จำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตจิริง ตั้งแต่การวางแผน การ
ดำเนินงาน รายงานและสรุปผล เพื่อเป็นการฝึกให้คดิเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
5. วัตถุประสงค ์

1.   เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตัิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
2. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีวสัดุเพียงพอและเพิม่ประสิทธิภาพตอ่การเรียนการสอน 
3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาชีพประมง 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ :          
                 - นักศึกษา สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น้ำมีความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำและการจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมจำนวน  10  คน      

6.2 เชิงคุณภาพ :  
     - นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำมีทักษะในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้  
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563.............. 

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียน-นำเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ดำเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             

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

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

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

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

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

รวมงบประมาณ          4,400    บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 มีวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์
น้ำ โดยสอนแบบ Project Base Learning 
     10.2 นักศึกษาได้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ำ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงาน สรุปผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 
 
    
 

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

                  (นายธำมรงค์  ตันภิบาล) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชา โครงการ โรคสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาสวยงาม  

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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 
 การจัดการเรยีนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลสำเรจ็ นักศึกษามคีวามรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพจริง จำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การวางแผน การ
ดำเนินงาน รายงานและสรุปผล เพื่อเป็นการฝึกให้คดิเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
5. วัตถุประสงค ์

1.   เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตัิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
4. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีวสัดุเพียงพอและเพิม่ประสิทธิภาพตอ่การเรียนการสอน 
5. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาชีพประมง 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ :          
                 - นักศึกษา สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น้ำมีความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำและการจัดการใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมจำนวน  10  คน      

6.2 เชิงคุณภาพ :  
     - นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำมีทักษะในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงสัตว์น้ำได้ 

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ไดจ้ากการเรียนไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้  
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563.............. 

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียน-นำเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ดำเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการดำเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.................. 

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

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
รายการ จำนวนที่

ต้องการ 
ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

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

รวมงบประมาณ          10,000             บาท  
* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 มีวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาโครงการ การจัดการฟาร์ม
สัตว์น้ำ การวเิคราะห์คณุภาพน้ำ โรคสตัว์น้ำ และการเพาะเลีย้งปลาสวยงาม    
     10.2 ประสิทธิภาพและประสทิธิผลชองการจัดการเรยีนการสอน 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงาน สรุปผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 

 
 

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

                  (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชาขับรถยนต ์

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่     2   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ในภาคเรียนที่ 2/2562 มีรายวิชาการขับรถยนต์ที ่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช.3 (สาขา
เกษตรศาสตร์) ซึ่งในการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาท่ีเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน มีทักษะในการ
เรียนการสอน   
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การขับรถยนต์ 

 5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการขับรถยนต์ 

 5.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในการขับรถยนต์ได้ 

  6.1.2 นักเรียนสามารถดูแลบำรุงรักษารถยนต์ได้ 

  6.1.3 นักเรียนสามารถขับรถยนต์ได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ที่เรียนวิชาการขับรถยนต์ทุกคนมีทักษะในการขับรถยนต์ 

7. สถานที่ดำเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

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

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียน-นำเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ดำเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   9,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  1,200   บาท 
  รวมงบประมาณ  10,200   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 10,200 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 มีกรวยยางใช้ในการฝึกขับรถยนต์ จำนวน 20 อัน 

 10.2 นักเรียนมีทักษะขับรถยนต์ได้ 

 10.3 นักเรียนขับรถยนต์ได้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

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

                (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบ้ืองต้น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่     2   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1   

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

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ในภาคเรียนที ่ 2/2562 มีรายวิชาช่างเกษตรเบื ้องต้นที ่เปิดให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.1 (สาขา
เกษตรศาสตร์) ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นต้องให้นักเรียน ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในรายวิชาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีวัสดุฝึก   
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 

 5.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเช่ือมไฟฟ้าและแก๊ส 

 5.3 เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าและแก๊ส 

 5.4 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีตและงานปูนในงานก่อสร้าง 

 5.5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้า 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สได้ 

  6.1.2 นักเรียนมีทักษะในการเช่ือมไฟฟ้าและแก๊สได้ 

  6.1.3 นักเรียนมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้าและแก๊ส 

  6.1.4 นักเรียนสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีต งานปูนได้ 

  6.1.5 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นทุกคน มีทักษะในการทำพื้นโต๊ะ

และทำแผ่นพ้ืนเก้าอี้น่ังเรียนได้ 

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

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียน-นำเสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสด ุ             
3 ดำเนินการ             
4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   4,800   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  4,800   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ 
จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

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

รวมงบประมาณ 4,800 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

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

                (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลีย้ง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่      1   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 ตัวบ่งชี้    1.1   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ด้วยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดทำการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง 
ๆ อย่างหลากหลายในทุก ๆสาขาวิชา ซึ่งในแต่ละรายวิชาต่างต้องการให้นักศึกษามีความรู้อย่างรอบด้าน วิธีการหนึ่ง
ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติจากครูผู้สอนประจำรายวิชา คือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่างที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้โดยตรงจากผูเ้ชี่ยวชาญ รวมทั้ง
ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง  
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักศึกษา ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่ความเช่ียวชาญในเนื้อหาตามรายวิชานั้นๆ 

 5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มุมมองความคิดที่หลากหลาย 

 5.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางการเรียนการสอนตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์การทำงาน

โดยตรง 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชา ในระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 วางแผนปฏบิัติงาน             

2 จเสนอโครงการ             

3 
ประชุมปรึกษาหารือ

ดำเนินการ 
            

4 ดำเนินการโครงการ             

5 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   5,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  5,000   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

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

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญในเนื้อหาตามรายวิชานั้นๆ และเข้าใจใน

รายวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 

 10.2 ทำให้นักศึกษาได้มุมมองทางความคิดที่หลากหลาย 

 10.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานและมีข้อมูลที่แสดงความตระหนักนำไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 ใบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

 11.2 แบบสอบถามนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

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

               (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร(3001-1001) 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       2.4, 2.5   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2.2, 2.3, 2.4  ตัวบ่งชี้   5.2  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชา เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยอ่านหนังสือ

หรือดูเนื้อหาจากหนังสือเรียนในการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงคิดหาวิธีการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้หรือ

ศึกษาจากสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดความรู้ สื ่อจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ แทนการเรียนจากในหนังสือเรียน จึงทำให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ด้วยเหตุนี้จึงจัดทำโครงการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 

ซึ่งสอนนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชามาก

ขึ้นโดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรดำเนินโครงการนี้ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อจัดการเรยีนการสอน รายวิชาการจัดการธรุกิจเกษตร 

 5.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและง่ายขึ้น 

 5.3 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจากสื่อต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากข้ึนและสามารถทำข้อสอบได้ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสตัวศาสตร ์จำนวน 15 คน 

7.  สถานที่ดำเนินการ ห้องเรียน 122 อาคารสามัญสัมพันธ์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  2,014   บาท 

รวมงบประมาณ  2,014   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. กระดาษแข็งส ี 20 แผ่น 20 400  

2. ฟิวเจอร์บอร์ด 20 แผ่น 30 600  

3. สีไม ้ 2 กล่อง 125 250  

4.สีเมจิก 3 กล่อง 125 375  

5.กระดาษร้อยปอนด ์ 1 รีม 189 189  

6.ดอกไม้สำหรับตกแต่ง 10 แผง 20 200  

รวมงบประมาณ 2,014 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

       
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 ผลผลติ ( Out puts ) :  

  10.1.1  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  10.1.2  นักเรียนได้รับความรูต้ามจุดประสงค์รายวิชา 

 10.2  ผลลัพธ์ ( Out comes ) :  

  10.2.1  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจดัการธุรกจิเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.2.2  นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและง่ายขึ้น 

  10.2.3  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางเนื้อหารายวิชามากข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการธรุกิจเกษตร 

  

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมายแรงงาน 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่     6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้  3.9 ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมายแรงงาน 
จำเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มีวัสดุใช้ในการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมาย
แรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ  

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

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

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

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ มีวัสดุใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ  

  - ค่าวัสดุ   5,690   บาท 
รวมงบประมาณ  5,690   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. บัวรดน้ำ 4 ถัง 100 400  

2. เมล็ดพันธ์ุผัก 28 ซอง 25 700  

3. ปุ๋ย 10 กก. 25 250  

4. ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 25 150  

5. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 รีม 135 270  

6. กระดาษการด์ส ี 1 รีม 120 120  

7. โต๊ะพับ 2 ตัว 900 1,800  

8. เต้นท ์ 1 หลัง 2,000 2,000  

รวมงบประมาณ 5,690 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 39 คน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 38 คน ได้รับการ
เรียนรู้ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการ 
 

ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 39 คน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 38 คน มีวัสดุใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

    รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                            (นางไพรัตน์  ทองมาก) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจดัการฟาร์ม 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่     6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้  3.9 ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเป็นผู ้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม 
จำเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มีวัสดุใช้ในการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการ
ฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 42 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   450   บาท 
รวมงบประมาณ   450   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1. กระดาษบรู๊ฟ 100 แผ่น 3 300  

2. ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 25 150  

รวมงบประมาณ 450 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 42 คน ได้รับการเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและทฤษฎี
ในการ 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 42 คน มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

    รายงานสรุปผลโครงการ 

 

ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                           (นางไพรัตน์  ทองมาก) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการ English One Word A Day 

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

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจำ 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่    4    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2   ตัวบ่งชี้      2.2, 2.3, 2.4,  

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้แข่งขัน
ของประเทศ ให้ประชากรไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพ อัน
จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล ประกอบกับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถผลิตกำลังคน
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อป้อนต่อตลาดแรงงานทั้งในประเทศปละต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางการผลิตและพัฒนา
กำลังคนสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

โดยกิจกรรมต่างๆที ่จะจัดขึ ้นไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษนั้น ผู้จัดกิจกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนานาชาติกำหนดขึ้น ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้น 
จึงเป็นสิ่งท่ีจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแรงงาน การเริ่มการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานจะนำไปสู่ความสำเร็จ 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ 

 5.2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษนานาชาติ 

 5.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 5.4 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู ้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สำหรับผู้เรียนทางด้าน

อาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนที ่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู ้เกี ่ยวกับคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ และการนำเอาคำศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

7. สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าครุภณัฑ ์       -   บาท 
  - ค่าวัสด ุ   5,000            บาท 
  - ค่าตอบแทน      -   บาท 
  - ค่าใช้สอย      -   บาท 
  รวมงบประมาณ  5,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
- ไม้บรรทดัอลูมเินียม 18” 3 อัน 40 120  
- ไม้บรรทดัอลูมเินียม 24” 3 อัน 45 135  
- มีดคัตเตอร์ 1x8ซม. OLFA A-2 3 อัน 135 405  
- มีดคัตเตอร์ 1x8ซม. OLFA A-3 2 อัน 165 330  
- กระดาษการด์สี A4 หนา 150 แกรม 150 แผ่น 3 รีม 120 360  
- กระดาษการด์สี A4 หนา 120 แกรม 100 แผ่น 5 รีม 85 425  
- กระดาษปรุ๊ฟขาว 100 แผ่น 5 500  
- กล่องใส่เอกสาร ชนิดกระดาษแข็ง 3 ช่อง 7 กล่อง 195 1,365  
- เข็มหมุดตดิบอรด์หัวสี 100 ตัว 10 กล่อง 40 400  
- คลิปดำหูโลหะ เบอร์ 113 10 กล่อง 15 150  
- คลิปดำหูโลหะ เบอร์ 112 10 กล่อง 20 200  
- คลิปดำหูโลหะ เบอร์ 111 10 กล่อง 25 250  
- คลิปดำหูโลหะ เบอร์ 110 10 กล่อง 35 350  
- กบเหลามือพลาสติก 2 อัน 5 10  

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ผลผลิต (Out Puts) : 

 10.1.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ที่ถูกต้อง 

  10.1.2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

  10.1.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังก ฤษและกล้า

แสดงออก 

10.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) :  

10.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ที่ถูกต้อง 

  10.2.2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

10.1.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้า

แสดงออกเมื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 

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

                      (นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครู คศ.1 แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบรหิาร สอศ.มิตทิี่.........................4................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..............1,4..... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบ่งช้ี........2.2,2.3,2.4........ 
 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้แก่ สมรรถนะด้านการสื่อสาร การกรอกใบสมัคร การอ่านรายละเอียดประกาศรับ
สมัครงาน และการทำโครงการใหน้ักศึกษาจัดกลุม่รวบรวมศัพท์เทคนิค และศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์จึงไดจ้ัดทำโครงการดังกลา่วนี้ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

       1. เพื ่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่จบ
การศึกษา 
       2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
       3. เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
       4. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ.ใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา 
 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 - นักศึกษา ระดับ ปวช. ปีท่ี 3 จำนวน 22 คน เข้าร่วมการอบรม 

         - นักศึกษา ระดับ ปวส. ปีท่ี 2 จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรม 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษา ระดับ ปวช. ปีท่ี 3 จำนวน  22 คน และนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีท่ี 2 จำนวน  

20 คน ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการการศึกษา 

 

7.  สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุม อาคารสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา   วันท่ี 30 มกราคม 2563 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2563 
  ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย
.63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ประชุมวางแผนจดัทำโครงการ          
2. ขออนุมัติโครงการ          
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ          
4. ประชุมวางแผนดำเนินโครงการ          
5. ประชาสมัพันธ์โครงการ          
6. ดำเนินงานตามโครงการ          
7. สรุป และรายงานผลโครงการ          

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

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

  - ค่าครุภัณฑ์..............................-...................................บาท 

  - ค่าวัสดุ...................................4,150............................บาท 

  - ค่าตอบแทน..........................4,800.............................บาท 

  - ค่าใช้สอย..............................1,050.............................บาท 

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

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
-เทปกาวสองหน้าชนิดบาง (3M)   15 ม้วน 30 450  
-กรรไกร    3 อัน 25  75  
-เทปกาวสองหน้าชนิดหนา (3M)   15 ม้วน 30 450  
-กระดาษปอนด ์ 300 แผ่น 2 600  
-กระดาษA4  2 ลัง 600 1,200  
-กระดาษการด์สี A4 หนา  
180 แกรม ขนาด 100 แผ่น 

6 รีม 85 510  

-ไม้บรรทัด 5 อัน 10  50  
-เข็มหมุดติดบอรด์หัวสี 100 ตัว 10 กล่อง 40 400  
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-กระดาษปรุ๊ฟขาว 83 5 415  

   4,150  

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารว่าง 42 25 1,050  

ค่าตอบแทน     

-ค่าวิทยากรภายนอก  4  ช่ัวโมง 1,200 4,800  

รวมงบประมาณ                      10,000  บาท    

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 ผลผลติ (Out puts):  

 1. นักศึกษา สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง 

 2. นักศึกษา มีความมั่นใจในการสือ่สารภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 3. นักศึกษา มีความมั่นใจและมีทศันคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลลัพธ์ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานได้อย่างถูกต้อง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปใช้งานได้เมื่อจบการศึกษา 

 3. นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับการส่งเสรมิทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกลา้แสดงออกเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 - แบบประเมินผล Pre-test/Post-test 

 

 

 

 

         ลงช่ือ…………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

       ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่ไข่, การผลิตไก่ไข่ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ สุทิน   /แผนกวิชาสัตวศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน มิติที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพ

สถานศึกษา /เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  

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

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2, 5  ตัวบ่งชี้  2.5, 5.1    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงไก่ในปัจจุบันได้จัดทำในระบบเชิงพาณิชย์ โดยใช้ไก่ลูกผสมเพื่อการค้าและเลี้ยงไก่
ในระบบปิดซึ่งใช้ต้นทุนสูงมาก ทำให้เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือการเกษตรแบบ
ผสมผสานไม่สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้เลย แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้พันธุ์ไก่ที่สามารถ
เลี้ยงในระบบปล่อยลานได้ เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านวิชาการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางให้กับ
นักศึกษาและเกษตรผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป   
5. วัตถุประสงค ์  
 5.1. เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
 5.2. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 
 5.3. เพื่อให้ครูได้ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามสภาพจริง 
 5.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและมีความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพ 
 5.5. เพื่อให้วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมาย   
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1. เลี้ยงไก่ไข่สาว จำนวน 10 ตัว 
  6.1.2. ผลิตไข่ไก่ จำนวน 20 ฟอง/วัน 
  6.1.3. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ จำนวน 10 คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาได้จัดทำโครงการวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  6.2.2. การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น 
  6.2.3. สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   3,900   บาท 

รวมงบประมาณ  3,900   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) 

10.1.1. นักศึกษาและเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10.1.2. นักศึกษาได้จัดทำโครงการวิชาชีพตามรูปแบบการเรยีน PBL และสร้างองค์ความรูไ้ด้
อย่างมีคุณภาพ 

 10.2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
  10.2.1. นักเรียนนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได ้

10.2.2. มีแหล่งเรียนรูภ้ายในวิทยาลัย  
  10.2.3. มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลติประมาณ 120,000 บาท 
11. การประเมินผล 
 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 

 

          ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                                     (นายณัฐวุฒิ สุทิน) 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1. ไกไ่ข่สาว 10 ตัว 100 1,000  
2. อาหารไก ่ 6 กระสอบ 470 2,900  
รวมงบประมาณ 3,900 บาท  
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่เนื้อ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายณัฐวุฒิ สุทิน /แผนกวิชาสัตวศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน มิติที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพ

สถานศึกษา /เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ไก่เนื้อนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงจำหน่ายเป็นรายได้และฝึกทักษะ 
ประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรต่อไปในอนาคตได้   
5. วัตถุประสงค ์  
 5.1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา 
 5.2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
6. เป้าหมาย   
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ผลิตไก่เนื้อ จำนวน 50 ตัว 
  6.1.2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ได้ไก่เนื้อท่ีมีคุณภาพ จำนวน 250 กก. ๆ ละ 70 บาท เป็นจำนวนเงิน 17,500 บาท 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              3,900   บาท 

รวมงบประมาณ  3,900   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) 

10.1.1. จะได้ไก่เนื้อคณุภาพ จำนวน 500 กก. ๆ ละ 70 บาท เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท 
 10.2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
  10.2.1. การเขียนโครงการ 

10.2.2. การปฏิบัติงานตามโครงการ  
  10.2.3. การสรุปโครงการ 
11. การประเมินผล 
 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 
 

         ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                           (นายณัฐวุฒิ สุทิน) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1. ลูกไก่เนื้อ 50 ตัว 25 1,250  
2. อาหารไก่เนื้อ ระยะที่ 1 2 กระสอบ 470 940  
3. อาหารไก่เนื้อ ระยะที่ 2 4 กระสอบ 460 1,770  
รวมงบประมาณ 3,900 บาท  
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โครงการสอนรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว ์

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ สุทิน /แผนกวิชาสัตวศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจำ 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที ่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรยีน มิติที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพ

สถานศึกษา /เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องวิชาในกลุ่มสุขาภิบาลสัตว์  ได้ฝึกนักศึกษาให้ปฏิบัติงานในด้านสุขาภิบาลสัตว์  เพื่อให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติการสุขาภิบาลสัตว์  เช่น  การตอนสุกร  การให้วัคซีนและการฉีดยารักษาสัตว์  และการ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสุขศาสตร์และผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  อีกทั้งเป็น
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและบริการชุมชน  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  งานสุขาภิบาลสัตว์จึงได้จัดทำโครงการออก
ค่ายอาสาพัฒนาสุขาภิบาลสัตว์ในชุมชน 
5. วัตถุประสงค ์  
 5.1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมี 

5.2. เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลสัตว์ 
5.3. เพื่อประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของวิทยาลัย 
5.4 .เพื่อสร้างช่ือให้แก่วิทยาลัย 
5.5 เพื่อบริการชุมชน 

6. เป้าหมาย   
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1.อาสาสุขภิบาลสัตว์  5  ครั้ง  ครั้งละ  6  ช่ัวโมง  ใน 1 อำเภอ 

6.1.2.เกษตรกร 1 อำเภอ  มีความรู้ทางสุขาภิบาลสัตว์  และสัตว์ของเกษตรกรมีสุขภาพดี   
ปราศจากโรค 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ จากการการออกค่าย จำนวน 20 คน 
7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาและจังหวัดพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              4,315   บาท 

รวมงบประมาณ  4,315   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ 

รายการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
ค่ายารักษาสัตว์     

1. วัคซีนป้องกันโรคสตัว ์ 14  โด๊ส 25 350  
2. คาโตซาล 100 cc. 1  ขวด 360 360  
3. เพน็ไดสเตร็ป แอลเอ 100 cc. 1 ขวด 400 400  
4. ไบโอคาตาลิน 100 cc. 1 ขวด 250 250  
5. ยาใสแผล 2  ชุด 120 240  
6. ยาฆ่าเชื้อ 1  ขวด 350 350  
7. ยาถ่ายพยาธิชนิดฉีด 1  ขวด 250 250  
8. ยาแก้ขี้เรื้อนในสตัว์ 1  ขวด 680 680  

     9   IVERMEC-F ไอโวเม็ก-เอฟ 50 ml. 1 ขวด 850 850  
เวชภัณฑ ์     

1. สำล ี 1  ปอนด์ 35 35  
2. ใบมีดผ่าตัด   20  ใบ 5 100  
3. เข็มฉีดยา 18,20 2  กล่อง 100 200  
4. ถุงมือยาง M,L 1 กล่อง 250 250  

รวมท้ังสิ้น   4,315  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) 

10.1.1. นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ จากการการออกค่าย จำนวน 20 คน 
 10.2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
  10.2.1. การเขียนโครงการ 

10.2.2. การปฏิบัติงานตามโครงการ  
  10.2.3. การสรุปโครงการ 
11. การประเมินผล 
 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 
 

        ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                           (นายณัฐวุฒิ สุทิน) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุมิตรา  สำเภาพล 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจำ 

             โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 

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

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.................................................................. 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบ่งช้ี........................................... 
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล 

    แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดจ้ัดการเรียนรู้ในด้านการผลิตสัตว์

เศรษฐกิจชนิดต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผูส้นใจประกอบอาชีพ เช่นในการเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์เล็กและสัตว์

ใหญ่ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ใหญป่ระเภทสัตวเ์คี้ยวเอื้องที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นพิเศษ ตรงท่ีมีความสามารถใช้

ประโยชน์จากอาหารหยาบซึ่งมีราคาถูกกว่าอาหารข้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการการเลี้ยงสัตว์คือใช้ต้นทุนให้ต่ำ

ที่สุด แต่สามารถให้ผลตอบแทนกำไรไดสู้งสุด ซึ่งอาหารหยาบที่ใช้มอียู่หลากหลายชนิด ที่สามารถเลือกใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะภมูิอากาศ ลักษณะดิน ระบบชลประทาน ขนาดของพื้นที่ จำนวนโค ฯลฯ 

ซึ่งมีความจำเป็นทีต่้องมีแปลงตัวอย่างอาหารสตัว์ทั้งพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วเพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้ผู้เรียน

และผูส้นใจสามารถเข้ามาศึกษาเปรียบเทียบพืชอาหารแต่ละชนิด รวมทั้งสามารถเลือกประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม

กับบริบทของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสตัว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน

ต่อไป   

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกีย่วกับพืชอาหารสัตว์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรทีส่นใจทั้งพืชตระกูล

หญ้าและพืชตระกลูถั่ว 

 5.2. เกิดการต่อยอดพัฒนา ขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

 5.3  สนับสนุน กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว ์

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 สามารถรวบรวมพันธุ์พืชอาหารสตัว์ได้มากกว่า 30 ชนิด 

  6.1.2 สร้างแปลงตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ทีส่ามารถเปิดบริการด้านวชิาได้ทั้งพืชตระกูลหญ้าและ

พืชตระกูลถั่ว 

  6.1.3 นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรผู้สนใจมาใช้บริการวิชาการไม่ตำ่ว่า 50 ราย 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  เกิดแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดกับนักเรียนนกัศึกษาและเกษตรกรทีส่นใจ 

  6.2.2 เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วสำหรบัเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
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  6.2.3 เกิดทักษะ ประสบการณ์ เกีย่วกับพืชอาหารสัตวเ์พิ่มขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 

7.  สถานที่ดำเนินการ  แปลงตัวอย่างพืชอาหารสัตว์  แผนกวิชาสตัวศาสตร ์

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย
.63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1 ขออนุมัติโครงการ             
2 ดำเนินการประสานติดต่อขอพันธุ ์             
3 นำมาขยายพันธุ ์             
4 ดำเนินโครงการ             
5 จัดนักศึกษาเขา้เรียนรู้             
6 ดูแลรักษา ใหปุ้๋ย กำจัดวัชพืช             
7 เปลี่ยน/ขยายกระถาง             
8 ประเมินโครงการ             
9 สรุป รายงานผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ 

  - ค่าครุภณัฑ์      ..........................................    บาท 

  - ค่าวัสดุ           ....................3,475......... บาท 

  - ค่าตอบแทน     ......................................... บาท 

  - ค่าใช้สอย        ......................................... บาท 

             รวมงบประมาณ ...................3,475................... บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าวัสด ุ     
- กระถาง12” 25 ใบ 25 650  
- กระถาง18” 25 ใบ 35 875  
-  ปุ๋ย 10 กระสอบ 40 400  
-  ป้าย 25 อัน 16 400  
-  ป้ายไวนิล 1 ชุด 400 400  
- ตัวอยา่งอาหารสัตว ์ 25  ตัวอย่าง 30  750  

รวมงบประมาณ                          3,475  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 เกิดแหล่งเรียนรู้พืชอาหารสตัว์อย่างน้อย 40 ชนิด 

 10.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรเกิดทักษะ ประสบการณ์ในดา้นพืชอาหารสัตว์ สามารถใช้ประยุกต์

ในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 10.3 เกิดการต่อยอด มเีครือข่ายที่สามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 ประเมินโครงการเป็นระยะๆ และเมื่อสิ้นสดุโครงการ 

  

 

 

             ลงช่ือ         ผู้เสนอโครงการ 

                           (นางสาวสุมิตรา  สำเภาพล) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาผ้าและการแต่งกาย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางจิรพัชร์  บุญชัด/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน/เพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 

ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ทีน่ักศึกษาประเภทวิชาคหกรรมจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ เรยีนรู้การตัดเยบ็เสื้อผ้าเบื้องต้น การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อให้สามารถตดัเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้   

  5.2. ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าที่ชำรุดได ้

 5.3. แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนดิต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด   

 5.4. ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได้ 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติตามจุดประสงคร์ายวิชาได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช. 2 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 10 คน มีวัสดุ

ฝึกอย่างเพียงพอ 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              1,600   บาท 

รวมงบประมาณ  1,600   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1. ผ้า 15 หลา 70 1,050  

2. กระดาษสร้างแบบ 20 แผ่น 20 400  

3. กระดาษคาร์บอน 3 ห่อ 50 150  

รวมงบประมาณ 1,600 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts):  มีวสัดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes):  นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1. จากการสังเกต 

11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                            (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



324 

 
โครงการสอนรายวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑน์ม 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็นที่นิยมบริโภคของคนทุกเพศ ทุกวัย การเรียนในรายวิชานี้เพื่อเป็นแนวทาง

ในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือทำบริโภคในครอบครัวได้ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. ผลิตไอศกรีมเป็น 

  5.2. ผลิตโยเกิร์ตเป็น 

 5.3. ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด   

6. เป้าหมาย 

 6.1. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็น 

 6.2. เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จำนวน 10 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ             2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- นมวัว  15 ลิตร 45 675  

- โยเกิร์ต 1 กก. 140 140  

- น้ำตาลทราย 5 กก. 23 115  

- นมข้นจืด 10 กระป๋อง 22 220  

- สตรอเบอรี่แช่แข็ง 2 กก. 125 250  

- ผงชอกโกเลต 1 กก. 250 250  

- กะท ิ 5 กก. 70 350  

รวมงบประมาณ 2,000 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) :  นักเรียนมีวัสดฝุึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  นักเรียนสามารถผลิตไอศกรีมและผลติภัณฑ์นมได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1. การสังเกต 

11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาโภชนาการ 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติรายวิชาโภชนาการ จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้การ

ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกการปรุงอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อให้ดำรงชีวิต

อย่างมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

  5.2. ประกอบอาหารตามวัยต่างๆ 

 5.3. ฝึกการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 5.4. เลือกบริโภคอาหารได้ถูกหลักโภชนาการ   

6. เป้าหมาย 

 6.1. เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสามารถประกอบอาหารตามวัยต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

 6.2. เชิงปริมาณ 

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จำนวน 10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              2,400   บาท 

รวมงบประมาณ  2,400   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ผัก 10 กก. 40 400  

- ข้าวสาร 15กก. 40 600  

- ปลา 10 กก. 60 600  

- เต้าหู ้ 20 กก. 12 240  

- ไข่ไก ่ 2 แผง 130 260  

- น้ำมัน 6 ขวด 50 300  

รวมงบประมาณ 2,400 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) :  มีวัสดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  สามารถผลติอาหารเพื่อสุขภาพได้อยา่งน้อย 10 ชนิด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1. การสังเกต 

11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                       (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารฟิวส์ชัน่ 

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

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาหารฟิวส์ชั่น จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้

เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. ผลิตอาหารฟิวส์ช่ัน 

  5.2. มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 5.3. ฝึกการจำหน่าย 

 5.4. ศึกษาตลาดอาหาร   

6. เป้าหมาย 

 6.1. เชิงคุณภาพ: นักศึกษาสามารถผลิตอาหารเพื่อธุรกิจได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

 6.2. เชิงปริมาณ: นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและ

โภชนาการ จำนวน 10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   1,500   บาท 

รวมงบประมาณ  1,500   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- แป้งสาล ี 3 กก. 40 120  

- ข้าวสาร 3 กก. 40 120  

- ปลา 3 กก. 80 240  

- เนื้อหมู 3 กก. 120 360  

- ผักกะหล่ำปล ี 3 กก. 40 120  

- น้ำตาลทราย 8 กก. 25 200  

- เห็ดนางฟ้า 3 กก 80 240  

- ไข่ไก ่ 1 แผง 100 100  

รวมงบประมาณ 1,500 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) :  มีวัสดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  สามารถผลิตอาหารฟิวส์ช่ันได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1. การสังเกต 

11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                           (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารว่าง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการเรียนวิชาอาหารว่างเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำผลิตภัณฑ์อาหาร
ว่างชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 5.1.1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด 
 5.1.2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำอาหารว่างชนิดต่างๆ  
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1. นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จำนวน 8 คน 
6.1.2. ฝึกปฏิบัติการทำอาหารว่างไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 
6.1.3. มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารว่างชนิดต่างๆ 
6.2.2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยและความประหยัด 
6.2.3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารว่างชนิดต่างๆ  

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ           2,500   บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1. แป้งสาล ี 3 ถุง 30 90  
2. กุ้ง 1 กก. 250 250  
3. กระเทียม 1 กก. 100 100  
4. น้ำมันปาล์ม 5 ขวด 35 175  
5. เนื้อหมู 3 กก. 140 420  
6. เนื้อแก๊ส 1  ถัง 400 410  
7. เนื้อปลา 3 กก. 100 300  
8. น้ำยาล้างจาน 3 ถุง 26 78  
9. น้ำมันหอย 1 ขวด 57 57  
10. ไส้กรอก 2 กก. 150 300  
11. ขนมปังแซนวิช 3 แถว 20 60   
12. ไข่ไก่ 1 แผง 110 110  
13. เผือก 3 กก. 50 150  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร
ว่างชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 12 คน ได้ฝึกการทำอาหารว่างชนิด
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชำนาญ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารไทยยอดนิยม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการเร ียนวิชาอาหารไทยยอดนิยม เป็นการเร ียนเน้นการปฏิบัต ิเพื ่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ                   
การทำอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจำเป็นใน
การจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์    

5.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ 
 5.2. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และความประหยัด 
 5.3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ  
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1. นักศึกษา ปวช.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 คน 
6.1.2. ฝึกปฏิบัติการทำอาหารไทยยอดนิยมไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ 
6.2.2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยและความประหยัด 
6.2.3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ  

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.ปลา 3 กก. 180 540  
2.กุ้ง 2 กก. 250 500  
3.กะท ิ 1.5 กก. 70 105  
4.เครื่องแกง 1 กก. 125 125  
5.เนื้อหม ู 2 กก. 120 240  
9.เต้าหู้แข็ง 5 ช้ิน 10 50  
10.น้ำมันพืช 2 ขวด 50 100  
11.เนื้อไก่ 2 กก. 90 180  
12.น่องติดตะโพก 2 กก. 80 160  
รวมงบประมาณ 2,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 คน ได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับการ
ทำอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 คน ได้ฝึกการทำอาหารไทยยอด
นิยมชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชำนาญ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี ่

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเมีทักษะและประสบการณ์  
การทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจำเป็นในการ
จัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลติภณัฑไ์ด้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภยั
และความประหยัด 

2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำผลติภณัฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษา ปวส.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 10 คน 
2. ฝึกปฏิบัติการทำผลิตภณัฑเ์บเกอรี่อย่างไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑเ์บเกอรี่ชนิดต่างๆ 

2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภณัฑเ์บเกอรีไ่ด้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความประหยดั 

3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำผลติภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ  
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,815   บาท 

รวมงบประมาณ  2,815   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.แป้งขนมปัง 1 กล่อง 350 350  
2.แป้งเค้ก 1.กล่อง 455 455  
3.เนยสด 1กล่อง 750 750  
4.ชอคโกเลต 2 กก 135 270  
5.ไข่ไก ่ 3 แผง 95 285  
6.น้ำตาลทราย 3 กก. 25 75  
7.ยีสต ์ 1  ถุง 150 150  
8.นมสด 5 กล่อง 10 50  
9.ผงฟ ู 1  กล่อง 80 80  
10.ไก่หยอง 1  ถุง 200 200  
11.ไส้กรอก 1กก. 150 150  
รวมงบประมาณ 2,815 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 10 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด  

 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 10 คน ได้ฝึกการทำผลิตภัณฑ์  เบเก
อรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชำนาญ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ในการเรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการเรียนโดยการใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนักศึกษาจะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมิน
คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นกัศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภณัฑ์ การประเมินคณุภาพและการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

2. เพื่อให้มีความสามารถในการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑ์อาหาร 
3. เพื่อใหม้ีความสามารถในการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร 

6. เป้าหมาย   
6.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช. 2,3 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 19 คน และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
          1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกสนค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

                     2. มีทักษะในการประเมินคณุภาพอาหาร 
  3. มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

 

 



343 

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1. แป้งเค้ก 5 กก. 42 210  
2. แป้งสาลีอเนกประสงค ์ 5 กก. 35 175  
3. กะท ิ 3 กก. 70 210  
4. ผงวุ้น 3 ห่อ 70 210  
5. น้ำตาลทราย 5 กก. 25 125  
6. กล่องบรรจุภณัฑ ์ 3 แพ็ค 85 255  
7. น้ำตาลมะพร้าว 2 กก. 80 160  
8. ปลาฉื้งฉ้าง 2 กก. 120 240  
9. ผักสด 2 กก. 50 100  
10. เนยสด 1 กก. 735 735  
11. น้ำมันพืช 2 ขวด 40 80  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช. 2,3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 19 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ค้นคว้า การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื ่มคุณสมบัติของพนักงานบริการ
มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัด
รายการอาหารประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการทำความสะอาดศิลปะการจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรับประทาน
อาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  
ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 2. เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหารได้ 
 3. เพื่อให้สามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
 4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 5. มีเจตคติที่ดีต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและ
มีความรับผิดชอบ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวส.1,2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 10 คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  

ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
   2. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
   3. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษาให้บริการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานต่างๆของวิทยาลัยได้  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม  และนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                             (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. แก้วน้ำ 2 โหล 130 260  
2. ขวดบรรจุน้ำผลไม ้ 250 ใบ 2 500  
3. น้ำตาลทราย 5 กก. 25 125  
4. กระเจี๊ยบแห้ง 1 กก. 715 715  
5.มะตูมแห้ง 1 กก. 300 300  
6.ถาดเสริ์ฟ 2 ใบ 300 600  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาศิลปะประดิษฐ ์

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจำ 

       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนศิลปะประดิษฐ์ เป็นการศึกษา
และปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง และแกะสลักผัก ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ และ
งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ คิดคำนวณต้นทุน กำหนดราคาขายและจัด
จำหน่าย โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง  และ
แกะสลักผัก ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ 

2. เพื่อฝึกทักษะในการประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์  
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย          

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 19 คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ 
   2. ปฏิบัติการทำงานศิลปะประดิษฐ์ได้ 
   3. นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานศิลปะประดิษฐ์ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
    2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำงานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ จนมีทักษะ มีความชำนาญสามารถ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
 

รายการ จำนวนที่ต้องการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.แครอท 4 กก. 40  160  
2.มะเขือเทศ 3 กก. 50  150  
3.ฟักทอง 6 กก. 30  180  
4.แก้วมังกร 3 กก. 60  180  
5.สับปะรด 10 ลูก 20 200  
6.หัวไชเท้า 2 กก. 75 150  
7.แตงกวา 3  กก. 30  90  
8. ดอกไม้สด 8 กำ 150 1,200  
9.กาวแท่ง 1 ห่อ 140 140  
10.กาวลาแท็กซ์ 1 ขวด 50 50  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                        (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารไทยเบ้ืองต้น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการเรียนวิชาอาหารไทย เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำอาหารไทยชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึง
มีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำอาหารไทยชนิดต่างๆ 
2. เพื่อฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึง    ความปลอดภัย

และความประหยัด 
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำอาหารไทยชนิดต่างๆ 
4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารไทยชนิดต่างๆ 
2. มีทักษะในการทำอาหารไทยและการจัดตกแต่ง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500  บาท 
รวมงบประมาณ  2,500  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. ปลา 4 กก. 150  600  
2. กุ้ง 3 กก. 240  480  
3. กะท ิ 4 กก. 70  280  
4. เครื่องแกง 1 กก. 100 100  
5. หมู 3 กก. 140  450  
6. สับปะรด 4 ลูก 20  80  
7. ผักสด 3 กก. 50  150  
8. น้ำตาลทราย 1 กก. 20  20  
9.ซอสปรุงรส 1 ขวด 50 50  
10.ข้าวสาร 5 กก. 200 200  
11.น้ำมันพืช 3 ขวด 40 120  
12. แก๊ส 1 ถัง 400 400  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 11 คน ได้เรยีนรู้เกีย่วกับการทำอาการไทย
ชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  
 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชีพได ้

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการออกแบบและ
ตกแต่งอาหาร เป็นการศึกษาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหาร การออกแบบการตกแต่ง
โต๊ะอาหาร การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งโต๊ะอาหาร การตกแต่งโต๊ะอาหารในโอกาสต่างๆ โดยฝึกให้นักศึกษามกีิจ
นิสัยในการทำงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
และเป็นการฝึกทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหาร ในโอกาส
ต่างๆ ได้ 

2. นักศึกษาสามารถนำหลักศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งอาหารและจานอาหารได้ 
3. เพื่อให้มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้

เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน 
4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ

ตอ่สิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 5 คน และผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหาร     
ในโอกาสต่างๆ ได้ 

2. มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้
เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   1,970   บาท 
รวมงบประมาณ  1,970   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.หัวไชเท้า 4 กก. 50  200  
2.แตงกวา 8 กก.. 30  240  
3.แครอท 7 กก. 40  280  
4. ฟักทอง 20 กก. 31 620  
5.แตงโม 10 ลูก 51 510  
6.แอปเปิ้ล 15 ลูก 10  150  
รวมงบประมาณ 1,970 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับโอกาส  
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการตกแต่งอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ได้เหมาะสมกับ
โอกาส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                          (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาขนมไทยเบื้องต้น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย เป็นการศึกษาและ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก การใช้วัตถุดิบในการทำขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำขนม
ไทย วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย บรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่าย โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทำงาน
ด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม และเป็นการฝึกทักษะ
ความชำนาญให้กับนักศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย 
การบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 

2. เพื่อฝึกปฏิบัติการทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 
3. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   จัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ัน ปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คนและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

       1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทำขนมไทย         
การบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 
       2. มีทักษะในการทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1. แป้งข้าวเหนียว 6 กก. 40  240  
2. แป้งมัน 4 กก. 30  120  
3. ข้าวเหนียว 4 กก. 70  280  
4. ไข่ไก ่ 2 แผง 1 200  
5. ไข่เป็ด 20 ฟอง 4  80  
6. น้ำตาล 10 กก. 25  250  
7. ผงวุ้น 5 ซอง 68 340  
9. กล้วยน้ำว้า 5 หว ี 20 100  
10.ฟักทอง 5 กก. 30  150  
12. กะท ิ 8 กก. 70  560  
13. เผือก 3 กก. 60  180  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาทำขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทำขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่าย 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื ่มคุณสมบัติของพนักงานบริการ
มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัด
รายการอาหารประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการทำความสะอาดศิลปะการจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรับประทาน
อาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชำนาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการบริการอาหารและเครื ่องดื่มคุณสมบัติที ่ดีของพนักงานบริกา ร 
ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

2. เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารได้ 
3. เพื่อให้สามารถจดับริการอาหารและเครื่องดื่มได้ 
4. สามารถนำความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
5. มีเจตคติทีด่ีต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานด้วยใจรกัในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมี

ความรับผิดชอบ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 11 คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  

ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
   2. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
   3. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษาให้บริการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานต่างๆ ของวิทยาลัยได้  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื ่องดื ่ม  และนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

 

 

 

 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1. ผ้าปูโต๊ะ 50 หลา 50 บาท 2,500  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารมังสวิรัติ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการเรียนวิชาอาหารมังสวิรัติเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหา ร
มังสวิรัติชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในอนาคต จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษา เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทำอาหารมังสวริัตไิด้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงความปลอดภัย
และความประหยัด 

 2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำอาหารมังสวริัติชนิดตา่งๆ  
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษา ปวช.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คน 
2. ฝึกปฏิบัติการการทำอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ อย่างน้อย 12 ผลิตภณัฑ ์

6.2 เชิงคุณภาพ 
            1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ  

2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการการทำอาหารมังสวริัติชนิดต่างๆ 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.โปรตีนเกษตร 3  กก. 100 300  
2.เต้าหู้หลอด 15 กก. 10 150  
3.น้ำมันถั่วเหลือง 3 กก. 50 150  
4.ผักรวมแช่แข็ง 3 กก. 60 180  
5.ซีอิ้วขาว 1 ขวด 50 50  
6.บร๊อคโคลี ่ 2 กก. 90 180  
7.เต้าหู้แข็ง 10  ช้ิน 10 100  
8.ไข่ไก ่ 2  แผง 90 180  
9.เห็ดนางฟ้า 7  กก. 70 490  
10.ข้าวโพดออ่น 2  กก. 50 100  
11.กะท ิ 2  กก 60 120  
รวมงบประมาณ 2,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร
มังสวิรัติชนิดต่างๆ  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คน ได้ฝึกการการการทำอาหาร
มังสวิรัติชนิดต่างๆ จนเกิดทักษะมีความชำนาญ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

จากรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาโครงการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการเรียนวิชาโครงการเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนใน
รายวิชาต่างๆ มาฝึกทักษะการทำโครงการตามที่นักศึกษาถนัดและมีความสนใจ ให้เกิดทักษะและมีความชำนาญ 
เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารครอบครวัได้อยา่งถูกต้อง โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความประหยัด 
 2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำโครงการ  
6. เป้าหมาย 
          6.1 เชิงปริมาณ 
                1. นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 คน 
                2. ฝึกปฏิบัติการทำโครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงการ 
     2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด 
     3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทำโครงการ  
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.แป้งสาล ี 8  กก. 40 320  
2.น้ำมันปาล์ม 8  ขวด 35 280  
3.ไข่ไก ่ 2  แผง 95 190  
4.กะท ิ 4  กก. 60 240  
5.ถั่วเขียวเราะเปลือก 4  กก. 70 280  
6.น้ำตาลทราย 8  กก. 25 200  
7.กระเจี๊ยบแห้ง 1  กก 260 260  
8.เนื้อแก๊ส 1 ถัง 430 430  
9.เนื้อปลา 3  กก 100 300  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ
โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 14 คน ได้ฝึกการทำโครงการไม่นอ้ย
กว่า 5 โครงการ จนเกิดทักษะมีความชำนาญ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการแปรรูปอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการเรียนวิชาการแปรรูปอาหารเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพื ่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำ
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจำเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และความประหยัด 
 2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ 
     1. นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จำนวน 13 คน 
     2. มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1,000 บาท 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด 
     2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ  
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     
1.เนื้อหม ู 4 กก. 110 440  
2.เนื้อปลา 4 กก. 100 400  
3.กุ้ง 1 กก. 250 250  
4.น้ำตาลทราย 5 กก. 25 125  
5.กระเจี๊ยบแห้ง 1 กก. 250 250  
6.เนื้อไก ่ 2 กก. 90 180  
7.ไข่เป็ด 50 ฟอง 5 250  
8.น้ำมันปาล์ม 3 ขวด 35 105  
รวมงบประมาณ 2,000 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 13 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูป
อาหารชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิดมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
1,000 บาท  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 13 คน ได้ฝึกการทำแปรรูปชนิดต่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 12 ชนิดจนเกิดทักษะมีความชำนาญ สามารถนำใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา
วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กก็เป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คน ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คน สามารถทำเค้ก
และแต่งหน้าเค้กได้ 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ  

  - ค่าวัสดุ   2,550   บาท 
รวมงบประมาณ  2,550   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
1.แป้งเค้ก    1 ลัง 470           470  

2.เนยสด 1 ลัง 580 580  

3.เนยขาว 5 กก. 60 300  

4.น้ำตาล 20 กก. 30 600  

5.ไข่ไก่  100 ฟอง 4 400  

6.กล่องบรรจ ุ 200 ใบ 1 200  

รวมเป็นเงิน 2,550 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คน ได้รับการเรียนรู้และฝกึฝนการทำ
เค้กและแต่งหน้าเค้ก 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คน สามารถทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก
และนำประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารนานาชาติ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายวิชาอาหารนานาชาติเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน

เพื่อใหเ้กิดทักษะในการเรียนรู้ และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์   

 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้  การทำอาหารนานาชาติ 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำอาหารนานาชาติ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทำอาหารนานาชาติ 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทำทำอาหารนานาชาติ 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   

7.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน ได้รับการเรยีนรู้
และฝึกฝนการทำอาหารนานาชาติ 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั ้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน สามารถ
ทำอาหารนานาชาติ 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.เส้นสปาเกตตี ้ 4 ห่อ 75 300  
2.สาหร่าย 5 ห่อ 45 225  
3.วาซาบ ิ 2 ขวด 60 120  
4.ปูอัด 2 แพ็ค 70 140  
5.เนื้อหม ู 1 กก 170 170  
6.เนื้อวัว 2 กก 200 400  
7.ข้าวญี่ปุ่น 3 กก 90 270  
8.ผักสลดั 2 กก 70 140  
9.พริกหวาน 3 ลูก 45 135  
10.แป้งขนมปัง 0.5 ลัง 400 200  
11.เนยสด 0.5 ลัง 800 400  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการ
ทำอาหารนานาชาติ 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน สามารถทำอาหารนานาชาติ
และนำประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายวิชาหลักการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่ งที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการ

ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการประกอบอาหาร 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำประกอบอาหาร 
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทำประกอบอาหาร 

 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทำประกอบอาหาร 

6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน สามารถทำการ
ประกอบอาหาร 
ทำอาหารนานาชาติ 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.ปลาสด 4 กก 150 600  
2.เนื้อหม ู 2 กก 180 360  
3.เนื้อวัว 2 กก 160 320  
4.ผักสด 10 กก 40 400  
5.ข้าวสาร 10 กก 35 350  
6.เครื่องปรุง 5 ขวด 50 250  
7.น้ำยาล้างจาน 6 ขวด 45 270  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน     
การประกอบอาหาร 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 15 คน สามารถประกอบอาหารและ
นำมาประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาการนำเสนองานอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา
วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายวิชาการนำเสนองานอาหารเป็นวิชาหนึ่ งที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนองานอาหาร 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนำเสนองานอาหาร 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการนำเสนองานอาหาร 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการนำเสนองานอาหาร 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 7 คน สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทำการสาธิตการประกอบอาหาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 จำนวน 7 คน สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทำการ
สาธิตการประกอบอาหาร 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,485   บาท 
รวมงบประมาณ  2,485   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ   
รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.ขนมปัง 5 แถว 40 400  
2.ทูน่ากระป๋อง 6 กป. 35 210  
3.ผักสลดั 4 กก 70 280  

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  

รวมงบประมาณ 2,485 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการนำเสนองาน
อาหาร 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถการนำเสนองานอาหารและนำประกอบ
อาชีพได้ 
 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่      4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา
วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้าเป็นวิชาหนึ่ งที่นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์   
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำ เบเกอรี่เพื่อการค้า 
 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำ เบเกอรี่เพื่อการค้า 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทำ เบเกอรี่เพื่อการค้า 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทำ เบเกอรี่เพื่อการค้า 
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการ
ทำเบเกอรี่เพื่อการค้า 

6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทำเบเกอรี่เพื่อการค้า 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,805   บาท 
รวมงบประมาณ  2,805   บาท 



385 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ     

1.แป้งขนมปัง 1 ลัง 400 400  
2.เนยสด 1 ลัง 800 800  
3.น้ำตาล 20 กก 28 560  
4.ไข่ไก ่ 100 ฟอง 4 400  
5.แป้งเค้ก 1 ลัง 425 425  
6.ซอคโคแลต  2 แท่ง 110 220  
รวมงบประมาณ 2,805 บาท  

*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนทำ เบเกอรี่เพื่อ
การค้า 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทำเบเกอรี่เพื่อการค้าและนำประกอบ
อาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 
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อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขา
อาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารอาเซียนเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้
นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้
ในอนาคต 
5. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำอาหารอาเซียน 
   2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทำอาหารอาเซียน 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในทำอาหารอาเซียน 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทำอาหารอาเซียน 
 5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทำอาหารอาเซียน 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คนได้รับการเรียนรู้      
ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการทำอาหารอาเซียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คนสามารถทำอาหารอาเซียน 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,545   บาท 
รวมงบประมาณ  2,545   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

1.ไก ่ 4 ตัว 120 480  

2.ปลา 4 กก 160 640  

3.เนื้อวัว 2 กก 250 500  

4.ไข่ไก ่ 5 แผง 100 500  

5.ผัก 5 กก 40 200  

6.น้ำยาล้างจาน 3 ขวด 45 135  

7.สก็อตไบต ์ 1 แผง 90 90  

รวมงบประมาณ 2,545 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน8คนได้รับการเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและ
ทฤษฎีในการทำอาหารนานาชาติ 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 8 คนสามารถทำอาหารนานาชาติ และ
สามารถนำความรู้และทักษะ ประสบการณ์ที่เกิดจากรายวิชาทำอาหารนานาชาติไปศึกษาต่อที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ         นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจำ 

       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       4   

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารและ
เครื่องดื่มสมุนไพรเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการเรียน
การสอนอย่างแท้จริงและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ในอนาคต 
5. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
 4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
 5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คนได้รับการเรียนรู้ทั้ง
ปฏิบัติและทฤษฎีในการทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คน สามารถทำอาหาร
และเครื่องดื่มสมุนไพร 
7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,700   บาท 
รวมงบประมาณ  2,700   บาท 



391 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

รายการวัสดุ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

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.น้ำตาลทราย 20 กก 25 500  

9.ลำใยแห้ง 2 กก 150 300  

รวมงบประมาณ 2,700 บาท  
*ถัวเฉลีย่จ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 11 คน ได้รับการเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและ
ทฤษฎีในการทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 11 คน สามารถทำอาหารนานาชาติ 
และสามารถนำความรู้และทักษะ ประสบการณ์ที่เกิดจากรายวิชาทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไป
ศึกษาต่อที่สูงข้ึนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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    โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  .งานครูที่ปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    1    ตัวบ่งชี้   1.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิด

ปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน

ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไมไ่ด้อยู่

ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  

    ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด

หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน

ผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. การออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้เรียนแรกเข้า 

6.1.2 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถงึผู้เรียน

ทุกคนในระดับดี 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ลดปัญหาการออกกลางคัน 

6.2.2 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

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

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

62 
พ.ย. 62 ธ.ค. 62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 63 
มี.ค. 
63 

เม.ย.63 พ.ค. 63 
มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
การจัดระบบดูแลชว่ยเหลอื
ผู้เรียน 

            

 -การจัดผู้เรียนรายบุคคล             

 -การคัดกรองผู้เรียน             

 -การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน             

 -การป้องกันและแก้ไขปัญหา             

 -การส่งต่อภานใน ภายนอก             

2 จัดทำคู่มือครูที่ปรึกษา             

3 
สอนปรับพื ้นฐาน นักเรียน
ใหม่ 

            

4 
จัดกระบวนการดูแลผู ้เร ียน
ในและนอกสถานศึกษา 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

-ค่าวัสดุ  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- แฟ้มปกแข็งขนาด A4 50 แฟ้ม 100 5,000  

- หมึกเตมิ printer(cannon G2010) 1 ชุด 1,200 1,200  

- กระดาษ A4 5 ลัง 600 3,000  

- กระดาษโฟโต้ 180 ปอนด์ 100 แผ่น 280 2,800  

- กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 100 แผ่น 17 1,700  

- กล่องเก็บเอกสารพลาสติก(7ช้ัน) 1 อัน 800 800  

- สีโปสเตอร์ 120cc. 20 ขวด 60 1,200  

- พู่กันเบอร์ 8  50 อัน 19 950  

- ดินสอ HB ตราม้า 10 กล่อง 35 350  

- ดินสอสี 48 แท่ง 5 กล่อง 240 1,200  
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- กระดานไวท์บอร์ด 80x120cm. 2 แผ่น 900 1,800  

รวมงบประมาณ  20,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. สรุปประเมินโครงการ 

 11.2. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นางปวีณา  อยู่มะนะ)     

          (หัวหน้างานครูที่ปรึกษา)   

  

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
(คัดกรองผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และกฎระเบียบภายในวิทยาลัย) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  .งานปกครอง/ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   2    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   1     ตัวบ่งชี้   1.1, 1.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิด

ปัญหาให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน

ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ไดอ้ยู่

ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานท่ีมีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึด

หลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน

ผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข รวมถึงเรื่องสุขภาพ

และกฎระเบียบของผู้เรียนก็มีความสำคัญเช่นกันที่ใช้ชีวิตอยู่ในประจำวัน เนื่องจากการตรวจสุขภาพของนักศึกษา

ของวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะครู นักศึกษาและผู้ปกครองจะได้ทราบว่านักศึกษาคนใดมีปัญหาในเรื่อง

สุขภาพบ้าง เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพ เมื่อมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของ

ตนเอง การมีสุขภาพดีจะทำให้ผู้เรยีนสามารถเรียนอย่างมีความสขุ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผูเ้รียนและผูป้กครอง

หันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ  

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อให้ผู้เรียนเให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

5.3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 

5.2 เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยและปฏิบัตตินเป็นคนดี 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1 การออกกลางคัน ไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้เรียนแรกเข้า 

6.1.2 สร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งวิทยาลัย 

6.1.3 ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดีมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งวิทยาลัย 
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 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน

ทุกคนในระดับดี 

6.2.2 สร้างระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียนภายในวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

6.2.3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้เรียนท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและยาเสพติด 

6.2.4 ผู้เรียนของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             

2 การดำเนินงานโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

   - ค่าวัสด ุ  2,500  บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ค่าอาหารว่าง  100 ชุด 25 2,500  

- ค่าป้ายไวนิล 1 แผ่น 500 500  

รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้เรียน

ทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

10.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพและเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด 

10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพและมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. สรุปประเมินโครงการ 

 11.2. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

              (หัวหน้างานปกครอง)   

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดกิจกรรม 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศกึษา   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2, 3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1, 2, 3, 4  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  5, 6  ตัวบ่งชี้    5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อกท.) คือองค์การวิชาชีพเกษตร เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ผู้ซึ่งจะเป็น

เกษตรกรรุ่นใหม่ของประเทศไทย องค์การนี้นำรูปแบบมาจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

(FFA.) อกท. เป็นองค์การที่ดำเนินภายในและระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงที่จัดตั้ง

กระจายอยู่ทั่วประเทศแทบทุกจังหวัด เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้นำและส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชิปไตย โดยมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความเป็นผู้นำและผู้ติดตาม

ที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสร้างคนสู้งานในสังคมและประเทศชาติต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อจัดระบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่าง ๆ 

5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในสถาบันด้วยกันและต่างสถาบัน 

5.3 เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัตตินได้ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท. 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. จัดการประชุมวิชาการระดบัหน่วย ปีการศึกษาละ   จำนวน  1  ครั้ง 
6.1.2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ภาค   จำนวน  1  ครั้ง 
6.1.3. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ชาติ   จำนวน  1  ครั้ง 
6.1.4. ดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยสถาบันและชมรมวิชาชีพ   จำนวน  4  ชมรม 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. สามารถปลูกฝังให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสามารถเป็นผู้นำและปฏิบัติตน

ตามระบอบประชาธิปไตย 

6.2.2. ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพ ด้านกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ระหว่างวิทยาลัย 
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6.2.3. สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านการเรียนสาขาเกษตร 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             

2 การดำเนินงานโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

   - ค่าวัสด ุ  54,500  บาท 

   - ค่าใช้สอย 45,500  บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- ต้นไม้ประดับ 1 งาน 1 10,000  

- หนังสือท่ีระลึก 1 ชุด 1 10,000  

- วัสดุจัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย 1 งาน 1 34,500  

ค่าใช้สอย     

- แท่นโพเดียมพร้อมตราประจำตำแหน่ง 7 4,000 28,000  

- ธงประจำหน่วยและธงประจำชมรมวิชาชีพ 5 3,500 17,500  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. เลื่อนระดับสมาชิก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 5 คน 

10.2. ดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบทั้ง 4 ชมรม 

10.3. จัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

10.4. ร่วมงาน อกท.ระดับภาค และอกท.ระดับชาติ 1  ครั้ง 



403 
 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. สรุปประเมินโครงการ 

 11.2. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

(หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

              (นายอนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาส่งเสริมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุน่ใหม่ 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่ 2-4     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      1  ตัวบ่งชี้   1.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาจัดทำ และประกวด

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิจัยขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา พัฒนาเจตคติ ทักษะการแก้ปัญหาพัฒนาความ

สนใจเรียนรู ้ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การกำหนดโจทย์ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเป็น

สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาประเทศชาติตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิจัยให้กับผู้เรียน 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ี ได้รับการพัฒนาความรู้ 

5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ี ได้จัดทำ สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิจัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ร้อยละ 100 

6.1.2 นักเรียน ชั ้น ปวช.3 และปวส.2 มีผลงานสิ ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ

โครงการวิจัย แผนกวิชาละ อย่างน้อย 2 โครงการ 

6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. นักเรียน ชั ้น ปวช.3 และปวส.2 มีผลงานสิ ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และ

โครงการวิจัย ทีม่ีคุณภาพ 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 เขียน – นำเสนอโครงการ             

2 
อบรมให้ความรู้ แนวทางการ
คิด พัฒนา และสร้าง
สิ่งประดิษฐ ์

            

3 
อบรมให้ความรู้ แนวทางการ
คิด พัฒนาและทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

            

4 
อบรมให้ความรู้ แนวทางการ
คิด พัฒนา และทำ
โครงการวิจัย โครงการวิชาชีพ 

            

5 จัดประกวด             

6 สรุป – ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสดุ   23,500   บาท 

รวมงบประมาณ  23,500   บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10 ชุด 100 1,000  
2. ค่าดำเนินการจัดอบรม 1 ครั้ง 15,000 15,000  
3. รางวลัสำหรับผู้ชนะการประกวด 1 ชุด 5,000 5,000  
4. ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 2,500 2,500  

รวมงบประมาณ 23,500  บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ร้อยละ 100 

10.2 นักเรียน ช้ัน ปวช.3 และปวส.2 มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิจัย แผนก

วิชาละ อย่างน้อย 2 โครงการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงาน สรุปผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

  (นายธำมรงค์  ตันภิบาล) 

          (หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาส่งเสริมการประกวดแข่งขัน  
ทักษะวิชาชีพทางกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศกึษา   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2, 3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   1, 2, 3, 4  

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  5, 6  ตัวบ่งชี้    5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ จะมีการแข่งขันทางทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมทาง

วิชาการที่จะช่วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ด้านวิชาชีพของต้นเอง เป็นกระบวนการของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพของผู้เรียนในสาขาท่ี

เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร อันนำไปสู่ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อให้เกิดความ

ตระหนักในความสำคัญของวิชาชีพในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคม ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนเก่ง

สู่โลกอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนทักษะทางด้านวิชาชีพทางด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที ่ได ้มีการปรับปรุงแก้ไขอยู ่เป็นประจำ และเพื ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้

บุคคลภายนอกได้รู้จัก  วิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง 

 5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เข้ารับการประกวดแข่งขันครบทุกสาขาวิชาในงาน อกท. 

 5.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียนให้มีความตระหนักถึงความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองศึกษา 

 5.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของ อกท. 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. มีผู้เรียนเข้าแข่งขันครบทุกทักษะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัย 

6.1.2 ผู้เข้าแข่งขันได้ผ่าน อกท.ระดับภาคและไปแข่งขันระดับชาติ ร้อยละ 50 ของทักษะที่ส่ง

แข่งขัน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. เพื่อคัดเลือกผู้เรียนให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในงาน อกท. และงาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
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  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

60 
พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย. 
61 

1 เสนอโครงการ             

2 การดำเนินงานโครงการ             

3 จัดทำแผนการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ 

            

4 เตรียมความพร้อมก่อนการ
แข่งขัน 

            

5 ทำการแข่งขัน             

3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

   - ค่าวัสด ุ  100,000  บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุฝึกซ้อม     

- ทักษะพืชศาสตร์  1 งาน  5,000 5,000  

- ทักษะสัตวศาสตร ์ 1 งาน  5,000 5,000  

- ทักษะศิลปเกษตร 1 งาน 31,000 31,000  

- ทักษะสาขาพ้ืนฐาน 1 งาน 2,000 2,000  

- ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 1 งาน  5,000 5,000  

- ทักษะบริหารธุรกิจ 1 งาน 2,000 2,000  

- การประกวดการแสดงนันทนาการ 1 งาน 5,000 5,000  

- การประกวดนิทรรศการ 1 งาน 30,000 30,000  

- ทักษะงานวิจัยและPBL 1 งาน 10,000 10,000  

- ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 1 งาน 5,000 5,000  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. มีผู้เรียนเข้าแข่งขันครบทุกทักษะ  

10.2 ผู้เข้าแข่งขันได้ผ่าน อกท.ระดับภาคและไปแข่งขันระดับชาติ ร้อยละ 50  

10.3 ผู้เรียนให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในงาน อกท. และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. สรุปผลการแข่งขันและประเมินโครงการ 

 11.2. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

(หัวหน้างานกิจกรรม) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

              (นายอนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   2-4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     1   ตัวบ่งชี้   1.6   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2547 นั้น นักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ ทางงานวัดและประเมิน ผลจึงเล็งเห็นความสำคัญได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้รับ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 

ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1.  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษามีมาตรฐานวิชาชีพ

ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
เขียน-นำเสนอ
โครงการ 

            

2 
จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมการ 

            

3 ดำเนินการ             

4 
นักเรียน นักศึกษาเข้า
ทดสอบ 
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5 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสดุ   1,000   บาท 

รวมงบประมาณ  1,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10 ชุด 100 1,000  

     

รวมงบประมาณ 1,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. นักเรียน นักศึกษาทุระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้รับการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงาน สรุปผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

  (นายธำมรงค์  ตันภิบาล) 

               (หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 
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อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net) 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  2-4     

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    1    ตัวบ่งชี้  1.7    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย 

สำคัญของการจัดการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งระบุไว้ใน มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 โดยกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลัก 

นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 จากการทดสอบ

ระดับชาติ(V–NET) ผ่านการทดสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ V–NET ในปีการศึกษา 2561 ที่

ผ่านมานั้น นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 มีผลการ

สอบ V– NET ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปแต่วิทยาลัยยังคงตระหนักในภารกิจดังกล่าว 

ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผลและประเมินผล จึงได้จัดโครงการพัฒนา

ส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้มี

ความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ 

5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

มีผลการสอบดีขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-

NET) ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. - นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-

NET) ได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ 
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7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
เขียน-นำเสนอ
โครงการ 

            

2 
จัดทำคำสั่ง
คณะกรรมการ 

            

3 ดำเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสดุ    1,000   บาท 

รวมงบประมาณ  1,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 10 ชุด 100 1,000  

รวมงบประมาณ 1,000  บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

10.2 นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) มีผลการ

สอบดีขึ้น 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงาน สรุปผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

          (นายธำมรงค์  ตันภิบาล) 

               (หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที ่       

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    2    ตัวบ่งชี้   2.1.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื ่อสอดคล้องตามหลัก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นอกจากจะเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของ

สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่เกี่ยวข้องจึงจะบรรลุ

วัตถุประสงค์สูงสุด สถานศึกษามีภาระหลักในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา การแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ และการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

หลายแนวทางและหลายรูปแบบ โดยได้จัดทำ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ขึ้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็น

แนวทางหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้านได้อย่างดียิ่ง 

 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ทุกแผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนจริง 

6.1.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา(นวัตกรรม) 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลาดแรงงานและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

            

2 
สร้างเครือข่ายในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

            

3 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

            

4 
นำหลักฐานสมรรถนะที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้จัดการเรียนการ
สอน 

            

5 

ประเมินผลการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา
และนำไปใช้จัดการเรียนการ
สอนจริง 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

-ค่าใช้สอย  1,900   บาท 
-ค่าวัสดุ     2,800   บาท 

รวมงบประมาณ  4,700   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
- ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 20 ชุด 25 500  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 20 ชุด 70 1,400  

ค่าวัสดุ     
- ค่าของที่ระลึก 4 ชุด 500 2,000  
- ค่าป้ายไวนลิ 1 ป้าย 800 800  

รวมงบประมาณ 4,700 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ทุกแผนกวิชาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนจริง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      นางปัญจาภรณ์  ไพลอย 

       (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการปรับปรุงรายวิชาเดิม และกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/หัวหน้างานหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่        ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 บุคคลของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู ้สอน จะช่วยให้

ผู ้เกี ่ยวข้องดังกล่าวเข้าถึงและเข้าใจความสำคัญ ทิศทางของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง เพราะได้มีการอภิปราย การตรวจสอบ และการหาข้อยุติอย่างรอบคอบ เป็นที่แน่ชัดว่า

การจัดการเรียนการสอนของครูที่ดำเนินตามหลักสูตรที่ตนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาเอง จะทำให้การจัดการสอนสนอง

ความต้องการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีผู้กำหนด

มาให้เรียบร้อยแล้ว 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อปรับปรุง และพัฒนารายวิชาเดิมและกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ทุกแผนกวิชามีการปรับปรุงรายวิชาใหม่ 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. พัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและเทคโนโลยีตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

            

2 
พัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เดิมและกำหนดรายวิชา
ใหม่ 

            

3 ประเมินผลการใช้             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

รวมงบประมาณ  1,600   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- กระดาษ A4 1 ลัง 600 600  

- ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 1,600 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1.  ทุกแผนกวิชามีการปรับปรุงรายวิชาใหม่ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

           (หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/หัวหน้างานหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2   ตัวบ่งชี้   2.2.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ผู้ประกอบวิชาชีพครู จำเป็นต้องพัฒนาตนเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมี

ทักษะการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ คือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึก หรือทัศนคติทางบวกในการจัดการกับการ

เปลี่ยนแปลง การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง และการปรับปรุงตนเอง โดยแสวงหาการสนับสนนุ

จากบุคคลในอาชีพเดียวกัน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนของผู้ประกอบวิชาชีพครู คือ การประเมินความสามารถของ

ตนเอง เพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะ

มุ่งให้เกิดความสำเร็จในทุกขั้นตอนของการพัฒนาตน ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรมการสนับสนุน บริบทของสถานศึกษา 

ระดับการพัฒนาของสถานศึกษา เวลา งบประมาณ ขั้นตอนในการพัฒนาวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน และ

บทบาทขององค์การด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาตนที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริมครูให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ครูทุกคนได้ผ่านการพัฒนา 

6.1.2 ครูทุกคนมีผลงานจากการพัฒนา 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
จัดการอบรม พัฒนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

            

2 นิเทศติดตาม             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

- ค่าตอบแทน  18,200   บาท 
- ค่าใช้สอย  10,800   บาท 
- ค่าวัสดุ   4,800       บาท 

รวมงบประมาณ  33,800   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน     
- ค่าวิทยากร 3 วัน 600 12,600  
- ค่าเดินทางวิทยากร 800 กม. 4 3,200  
- ค่าที่พักวิทยากร 3 คืน 800 2,400  

ค่าใช้สอย     
- ค่าอาหาร 30 คน 3 วัน 70 6,300  
- ค่าอาหารว่าง 30 คน 3 วัน  50 4,500  

ค่าวัสดุ     
- ป้ายไวนิล 1 ป้าย 800 800  
- เอกสาร 20 ชุด 200 4,000  

รวมงบประมาณ 33,800 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ครูทุกคนต้องมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ 

 10.2. ครูทุกคนต้องมีผลงานจากการพัฒนา 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

           (หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

              (นายอนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/หัวหน้างานหลักสูตร/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่      2  ตัวบ่งชี้   2.2.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุคน

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อส่งเสริม

ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน มี

โอกาสได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาได้  “วิธีการสอน” เป็นหัวใจของครู การสอนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

ความรู้ความสามารถของผู้สอนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ และเทคนิคการสอนเป็นสำคัญ กล่าวคือ ผู้สอนต้องมี

ความรู้ดี (ศาสตร์) และมีเทคนิคการสอนดี (ศิลป์) หมายความว่าผู้เป็นครูจะต้องรู้จักศาสตร์การสอนและใช้ศิลป์การ

สอนซึ่งเป็นเทคนิคการสอนได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาให้อาจารย์
มีการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นเอง งานหลักสูตรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ดงักล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสรมิการจดัทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็
สำคัญขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ให้อาจารย์ได้มีแนวคิด ทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน การถ่ายทอดความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

 6.2. เชิงคณุภาพ 

6.2.1. ครูทุกคนสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ได้ 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 อบรมให้ความรู้แก่คร ู             

2 
ครูดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

            

3 นิเทศติดตาม             

4 สรุปรายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าตอบแทน  18,200   บาท 
- ค่าใช้สอย  10,800   บาท 
- ค่าวัสดุ   4,800       บาท 

รวมงบประมาณ  33,800   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน     
- ค่าวิทยากร 3 วัน 600 12,600  
- ค่าเดินทางวิทยากร 800 กม. 4 3,200  
- ค่าที่พักวิทยากร 3 คืน 800 2,400  

ค่าใช้สอย     
- ค่าอาหาร 30 คน 3 วัน 70 6,300  
- ค่าอาหารว่าง 30 คน 3 วัน  50 4,500  

ค่าวสัด ุ     
- ไวนิล 1 ป้าย 800 800  
- เอกสาร 20 ชุด 200 4,000  

รวมงบประมาณ 33,800 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ครูทุกคนต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

           (หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3    ตัวบ่งชี้   3.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนของครู ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ครูมีความชำนาญ  ในการ

สอน และคิดหาวิธีพัฒนาตนเองในด้านการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนั้น การจัดการ

เรียนการสอนให้ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชา จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้การ

จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนคิดเป็นร้อยละ 100 

6.1.2 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชาที่สอน คิดเป็นร้อยละ 100 

6.1.3 ครูผู้สอนที่จัดที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 100 

6.1.4 ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ

สอน คิดเป็นร้อยละ 100 

6.1.5 ครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู้ปี

การศึกษาละ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน 

            

2 
ส่งเสริม สนับสนุนกำกับติดตามให้
ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ้

            

3 

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม
ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมี
การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง 

            

4 

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม
ให้ครูผู้สอน ใช้ส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

            

5 

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม
ให้ครูผู้สอนทำวิจัยเพือ่พัฒนา
คุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู ้

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าวัสดุ   17,000   บาท 

รวมงบประมาณ  17,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
- กระดาษ A4 5 ลัง 600 3,000  
- แฟ้มปกแข็งขนาด A4 50 แฟ้ม 100 5,000  
- แฟลชไดร์ฟ 30 อัน 300 9,000  

รวมงบประมาณ 17,000  บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี   ผู้เสนอโครงการ 

(อนุวฒัน์  ทองสกุล) 

      (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

              (นายอนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3     ตัวบ่งชี้   3.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา และ 

ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม   

ภารกิจหลักของวิทยาลัย คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เต็ม

ตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้ตามความต้องการ ตามความสนใจของผู้เรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุข กระบวนการ

เรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ่งการดําเนินการ

ดังกล่าวจะสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น วิทยาลัยต้องมีกระบวนการพัฒนาระบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ระบบ สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือและช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้

ครูได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกันจนสามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนิเทศการเรียนการสอน 

6. เป้าหมายและตวัชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศร้อยละ 100 

6.1.2 มีคู่มือการนิเทศ 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. พัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 



431 
 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
สร้างระบบการ
นิเทศ 

            

2 
ให้ความรู้เรื่องการ
นิเทศ 

            

3 
จัดทำปฏิทินการ
นิเทศ 

            

4 จัดทำคำสั่ง             

5 
สรุปประเมินผลและ
รายงาน 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าวัสดุ   1,600   บาท 

รวมงบประมาณ  1,600   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
- ป้ายไวนิล 1 ผืน 800 800  
- กระดาษ A4 1 ลัง 600 800  

     

     

รวมงบประมาณ 1,600 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. . ครูทุกคนได้รับการนิเทศร้อยละ 100 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

(อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

        (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม/ งานบุคคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3    ตัวบ่งชี้   3.1.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ 

ๆ ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้าน

ต่าง ๆ ให้บุคลากรของวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

หรือพัฒนางานท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองด้าน
วิชาการที่หลากหลาย 

            

 - เป็นวิทยากร             

 - เป็นกรรมการ             

 - ศึกษาดูงาน             

 - สร้างเครือข่ายครู             
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 - PLC             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

รวมงบประมาณ  260,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
- การดำเนินการเป็นวิทยากร   10,000  
- การดำเนินการเป็นคณะกรรมการ   30,000  
- การดำเนินการไปศึกษาดูงาน   200,000  
- การดำเนินการสร้างเครือข่ายคร ู   10,000  
- การดำเนินการ PLC   10,000  

รวมงบประมาณ 260,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

       (นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม) 

          (หัวหน้างานบุคลากร) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจัดการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่      

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     3   ตัวบ่งชี้   3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคน

ไทยให้เป ็นมนุษย์ท ี ่สมบูรณ์ เป ็นคนดีม ีความสามารถและอยู ่ร ่วมกับส ังคมได ้อย ่างม ีความสุข    โดย

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้

บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหารจัดการด่านวิชาการ  งบประมาณ 

บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  ให้เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ  และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่

สามารถตรวจสอบได้   

ด้วยเหตุดังกล่าววิทยาลัยจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ 

เน้นการบริหาร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้

มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ทำการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6.1.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 

6.1.3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 จัดทำ SWOT              

2 
จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

            

3 
จัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำป ี

            

4 
สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าใช้สอย  6,300   บาท 

รวมงบประมาณ  6,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.ถ่ายเอกสารและเข้าเลม่ 10 เล่ม 250 2,500  

2.อาหารกลางวันและอาหารวา่ง 38 ชุด 100 3,800  

รวมงบประมาณ 6,300  บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

           (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

   (หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ) 

 

 



438 
 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     3   ตัวบ่งชี้   3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุก ๆด้าน โดยเฉพาะในส่วนของ

การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทที่สำคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และเครื่องมือสนบัสนุนท่ี

ต ้องจ ัดหา และนำมาใช้ในการเร ียนการสอนเพื ่อให้เป ็นไปตามลักษณะการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การกำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงต้องดำเนินการอย่าง

เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลตอ่การกำหนดคุณสมบัตแิละคุณภาพของแรงงานในอนาคต 

ซึ ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีชีวภาพ เหล่านี้ล้วนมีความก้าวหน้าข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 ฉะนั้นเพื่อให้การพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยจะต้อง จึงได้จัดทำโครงการ

พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศข้ึน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. มีระบบสารสนเทศตามที่ สอศ. กำหนด 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ ที่หลากหลาย 

6.2.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์ 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 อบรมให้ความรู้              

2 พัฒนาระบบ             

3 
ทำคำสั่ง
มอบหมายงาน 

            

4 
ประเมินผลการใช้
งาน 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าใช้สอย  27,100   บาท 
  -ค่าวัสดุ   12,818   บาท 

รวมงบประมาณ  39,918   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
32 คน 200 6,400 อบรม 2 วัน 

- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 10 ชุด 70 700  
- ค่าบริการเครือข่าย 1 เครือข่าย 20,000 20,000  

ค่าวัสดุ     
- เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 1 เครื่อง 5,290 5,290  
- External hard disc 1 TB 1 อัน 2,890 2,890  
- Flash drive 32 GB 2 อัน 299 598  
- แท่นเหล็กตดักระดาษ 1 อัน 2,090 2,090  
- ที่เย็บกระดาษขนาดใหญ ่ 1 อัน 1,950 1,950  

รวมงบประมาณ 39,918 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. มีระบบสารสนเทศตามที่ สอศ. กำหนด 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

           (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

    (หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   5   ตัวบ่งชี้   5.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ

เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู วิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอาคารสถานที่และระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องทำการวางแผนอาคารสถานที่และระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 

ต้องจัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้

อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของวิทยาลัย  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมต่อการเรียนการ

สอน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
จัดทำแผนงาน โครงการในการ
พัฒนา อาคาร สถานทีแ่ละ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  

            

2 มอบหมายงาน             

3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน             

4 สรุปรายงานผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าใช้สอย  53,000   บาท 

รวมงบประมาณ  53,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในและนอก

อาคาร 
10 จุด 1,000 10,000  

- ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมภายในและ
นอกอาคาร 

5 จุด 5,000 25,000  

- ซ่อมแซมระบบประปาทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

10 จุด 800 8,000  

- ซ่อมเปลีย่นวาล์วควบคมุปิด/เปิดระบบ
น้ำ 

1 จุด 10,000 10,000  

รวมงบประมาณ 53,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

           (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

         (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    5    ตัวบ่งชี้   5.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเ รียนใน การ

แสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้จัดกิจกรรม การ

เรียนรู้หากมีความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการ

เรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้

น ักเร ียนร ู ้จ ักว ิธ ีการแสวงหาความร ู ้  เก ิดการเร ียนร ู ้อย ่างกว ้างขวาง ล ึกซ ึ ้ งและต ่อเน ื ่องตลอดเวลา                                                                               

ดังนั้นงานวิทยบริการและห้องสมุด จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย และตอบสนอง

ความต้องการของวิทยาลัยที่อยากให้ ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และเพื่อเป็น

การส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  

 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน 

 5.2 เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นระบบและมีความทันสมัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ทุกแผนกวิชามีแหล่งเรียนรู้ 

6.1.2 ศูนย์วิทยบริการมีระบบท่ีทันสมัย 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ทุกแผนกวิชาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

6.2.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในศูนย์วิทยบริการ 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ              

2 
ประกวดแหล่งเรียนรู้ของ
สาขาวิชาภานใน
สถานศึกษา 

            

3 
จัดหาระบบสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในศูนย์วิทย
บริการ 

            

4 ปรับปรุงห้องเรียนรู้             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสดุ   38,000   บาท 

รวมงบประมาณ  38,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ฉากกันห้องเรียนรู ้ 1 ชุด 20,000 20,000 ขอจ้าง 
2. ค่าตอบแทนล่วงเวลา 80 วัน 100 8,000  
3. รองเท้าแตะ 20 คู่ 20 400  
4. ช้ันวางรองเท้า 2 ช้ิน 500 1,000  
5. อุปกรณ์เครื่องเขียน 5 ชุด 1,000 5,000  
6. วารสารด้านการเกษตร 24 ฉบับ 100 2,400  
7. วารสารด้านอาหาร 12 ฉบับ 100 1,200  

รวมงบประมาณ 38,000  บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. ทุกแผนกวิชามีแหล่งเรียนรู้ 

10.2. ศูนย์วิทยบริการมีระบบท่ีทันสมัย 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

             (นางจิรพัชร์ บุญชัด) 

     (หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      หัวหน้างานทวภิาคี,/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     4   ตัวบ่งชี้   4.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกัน

ระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักเรียน 

 – นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในชุมชน ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สถานประกอบการ ครู อาจารย์แนะแนว

จากทุกสถานศึกษาระดับมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส รวมถึงสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคีเป็นผลให้การจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพื ่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามแบบการจัดการอาชีวศึกษาที ่สำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามรปูแบบ

การจัดการอาชีวศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากำหนดครบทุกข้ันตอน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. พัฒนาศักยภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
เตรียมความพร้อมในการ
จัดการอาชวีศึกษาระบบทวิ
ภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ  
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2 
วางแผนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 

            

3 
จัดการเรียนรู้การสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 

            

4 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพใน
การจัดการอาชวีศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 

            

5 
สรุปรายงานและการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  - ค่าวัสดุ   11,885   บาท 

รวมงบประมาณ  11,885     บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1.จัดประกอบอาหารว่าง 70 ชุด 35 2,450  

2.จัดทำเอกสาร/เข้าเลม่ 35 ชุด  125 4,375  

3.ป้ายไวนิล 4 ป้าย 470 1,880  

4.แฟ้มจัดเก็บ 12 ชุด 265 3,180  

     

รวมงบประมาณ 11,885 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามรูปแบบการ

จัดการอาชีวศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากำหนดครบทุกข้ันตอน 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวสุมิตรา  สำเภาพล) 

            (หัวหน้างานทวิภาคี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    4    ตัวบ่งชี้   4.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่างบประมาณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ

กับความต้องการ จากปัญหาดังกล่าวงานความร่วมมือ จึงเห็นควรที่จะต้องระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ 

จัดหาทุนการศึกษา จัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมและเติมเต็มทรัพยากรและเงินทุนเพื่อใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำ

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนนี้ข้ึน  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ได้รับทุนการศึกษาจากภายใน ภายนอก 

6.1.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. เพื่อมีทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
แสวงหาความร่วมมือ
ทั้งภายใน ภายนอก  
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ สมาคมศิษย์เก่า 

  - ค่าใช้สอย  10,000   บาท 
  - ค่าวัสดุ   10,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

-ค่าจ้างเดินสายไฟฟ้าศาลพระภูมแิละพระพิรุณ 1 งาน 10,000 10,000  

ค่าวัสดุ     

-สายไฟ Nyy 2*2.5 1 ม้วน 5,000 5,000  

-ท่อ PVC ¾” 20 เส้น 50 1,000  

-ชุดโคมไฟ 4 ช้ิน 1,000 4,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. วิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาจากภายใน ภายนอก 

 10.2. วิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

         (หัวหน้างานความร่วมมือ) 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 
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รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่      

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    5    ตัวบ่งชี้   5.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 อาคารสถานท่ี  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน และเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการจัดสร้างอาคารและจัด

สภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องทำการวางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม

ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหาและพัฒนาอาคาร

สถานที่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงาน

โครงการและกิจกรรมของโรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มและ

สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ของผู้เรียนและมี

จำนวนเพียงพอ 

6.1.2 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายใน ห้องเรียนและนอก ห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การ

จัดกิจกรรมของผู้เรียน และมีความปลอดภัย 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง

ฝึกงานหรืองานฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 

สำรวจความตอ้งการ ความ
จำเป็นในการพัฒนา อาคาร 
สถานที่ และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา  

            

2 
จัดลำดับความสำคัญในการ
พัฒนา 

            

3 ดำเนินการพัฒนา             

4 สรุปรายงานผลการพัฒนา             

5 อาชีวอาสา             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าใช้สอย         35,000  บาท 

รวมงบประมาณ         35,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     
- ซ่อมแซมอาคารเก็บอุปกรณ์แผนกวิชา

อุตสาหกรรม 
1 หลัง 15,000 15,000  

- ซ่อมแซมโรงเรือนพลาสติกแผนกวิชา
พืชศาสตร ์

2 หลัง 10,000 20,000  

รวมงบประมาณ 35,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มและสิ่งอำนวย

ความสะดวกอยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ของผู้เรียนและมีจำนวน

เพียงพอ 

10.2. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายใน ห้องเรียนและนอก ห้องเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมของผู้เรียน และมีความปลอดภัย 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

        (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการงานฟาร์มสุกรหลุมแบบอินทรีย์  

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  .นายณัฐวุฒิ  สุทิน/ งานฟาร์ม/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   3.2    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   2     ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม ดั้งเดิมมาจาก

ประเทศเกาหลี มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรม 

ยั่งยืน เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการ

ทำงาน เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งงเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ และมีทักษะใน

การทำงานตลอดจนเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และมีทักษะในการทำงาน

ตลอดจนเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ มี

โครงการงานฟาร์มสุกรหลุมแบบอินทรีย์ ไว้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักศึกษา ให้สามารถนำ

ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรหลุมแบบอินทรีย์ 

5.3 เพื่อเป็นฟาร์มสาธิตให้แก่นักศึกษาและเกษตรผู้สนใจ 

5.2 เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1 ฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรให้นักศึกษาจำนวน 20 คน 

6.1.2 ผลผลิตได้จำนวน 15 ตัว/ปี 

6.1.3 ผู้เรียนมีสุขภาพท่ีดีมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งวิทยาลัย 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีฟาร์มสุกรหลุมแบบอินทรีย์ 

6.2.2 สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการเลี้ยง

สุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
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  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
6 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1 เสนอโครงการ             

2 การดำเนินงานโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

   - ค่าวัสด ุ  13,040   บาท 

รวมงบประมาณ  13,040   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- อาหารสุกร  4 ถุง 490 1,690  

- อาหารสุกรรุ่น 15 ถุง 350 5,250  

- แกลบ 20 ถุง 60 1,200  

- กากน้ำตาล 5 ลิตร 30 150  

- EM 10 ลิตร 100 300  

- ค่าเวชภัณฑ ์ 1 ชุด 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 9,590 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1. มีฟาร์มสุกรหลุมที่เพื่อฝึกนักศึกษาและเกษตรกร 

10.2 สามารถใช้สื่อในการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ 

10.3 เป็นฟาร์มสาธิตให้นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ 

10.4 วิทยาลัยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 15,000 บาท 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน 

  

 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ    

   (นายณัฐวุฒิ  สุทิน)   

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี………………………………………………… 

                   (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที ่      

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    5    ตัวบ่งชี้   5.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษาวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีังงา มีความห่วงใย

ในสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของมนุษย์ นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแลประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพังงาบางประเภทสูญหายเนื่องจากถูกโจรกรรม มีสาเหตุจากความไม่มีสิทธิภาพเท่าที่ควรของระบบ

ความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปริมาณพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงของวิทยาลัย  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพ

ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ จากเหตุผลดังกล่าวผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพังงา จึงได้ประชุมและมีมติให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 5.2. เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5.3. สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน 2563 รวมระยะเวลาจ้าง 6 เดือน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. สร้างความมั่นใจในความปลิดภัยและสวัสดิภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  

            

2 จัดทำโครงการ             

3 ดำเนินโครงการ             

4 
สรุปรายงานผลการ
พัฒนา 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าใช้สอย         192,000  บาท 

รวมงบประมาณ         192,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี
งบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง ระหว่างเดือน
เมษายน-กันยายน 2563 

(6 เดือน) 

2 คน 16,000 192,000 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 2 
คน ผลัดละ 1 คน  

ผลัดที่ 1 03.00-
18.00 น. และ

ผลัดที่ 2 18.00-
06.00 น.  

รวมงบประมาณ 192,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1. นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย 

10.2. ทรัพย์สินของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีความปลอดภัยสูงขึ้น 

10.3. สร้างขวัญและกำลังใจในสวัสดิภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. จากการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา คณะครูฎและบุคลากรทางการศึกษา 

 11.2. จากการตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร 

 11.3. สรุปผลรายงานเสนอผู้อำนวยการ 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

         (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

        (หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสร้างซุ้มประดิษฐานพระ 
โดยความร่วมมือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา กับ สมาคมศิษย์เก่า 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่        ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 นับจนถึงปัจจุบันก็ร่วม 43 ปี 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ แต่ที ่ผ่านมายังไม่มีซุ้ม

ประดิษฐานพระ ที่เด่นสง่าไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดำรงไว้ซึ่งศาสนาประจำชาติ สร้างสังคมคุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี

งานท่ีสืบต่อกันมา ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญทีจ่ะทำให้วิทยาลยัแห่งนี้ มีศูนย์รวมจิตใจทางพุทธ

ศาสนา เป็นสิ่งกราบไหว้บูชา สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้มาใช้บริการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อสร้างซุ้มประดิษฐานพระ 

 5.2. เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. สร้างซุ้มประดิษฐานพระ 1 หลัง 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนา 

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

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 สำรวจความตอ้งการ              

2 
จัดลำดับความสำคัญ
ในการพัฒนา 

            

3 ดำเนินการพัฒนา             

4 
สรุปรายงานผลการ
พัฒนา 

            

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าใช้สอย         300,000  บาท 

รวมงบประมาณ         300,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าก่อสร้างซุ้มประดิษฐานพระ 1 หลัง 300,000 300,000   

รวมงบประมาณ 300,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1. ซุ้มประดิษฐานพระ 1 หลัง 

10.2. เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนา 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

            (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

(หัวหน้างานอาคารสถานท่ี) 
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ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการปลูกโกโก้ I.M.1 

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

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี        

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่       

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่        ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โกโก้ I.M.1 กำลังเป็นที่นิยมและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ วิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู ้เชิงเกษตรของนักเรียน 

นักศึกษา เกษตรกร 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อตอบสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12มนการเพิ่มศักยภาพภาค

การเกษตร 

 5.2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกโกโก้ I.M.1 ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกร 

 5.3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการทำการเกษตรตามพระราชดำริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของใน

หลวงรัชกาลที่ 9 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ดูแลและรักษาต้นโกโก้ I.M.1. จำนวน 170 ต้น 

6.1.2. นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จำนวน 100 คน/ปี 

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการปลูกโกโก้ 

I.M.1 ได้อย่างถูกต้อง 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 เสนอโครงการ              

2 ดำเนินโครงการ             

3 สรุปผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าวัสดุ            8,720  บาท 

รวมงบประมาณ          8,720  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ      

- ต้นโกโก้ I.M.1 170 ต้น 47 7,990  

- ปุ๋ย 0-3-0 1 กระสอบ 205 205  

- ปุ๋ย 21-0-0 1 กระสอบ 410 410  

- พูราดาน 1 กก. 75 75  

- ปูนขาว 1 ถุง 40 40  

รวมงบประมาณ 8,720 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1. นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ในด้านการเกษตรมากขึ้น 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

  

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

            (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 

(หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน) 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผักในระบบโรงเรือนปลูกแบบยกพ้ืน โดยใช้รูปแบบการผลิตพืช 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practices: GAP) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์/แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   2และ3     

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    2    ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 พืชผักจัดได้ว่าเป็นอาหารที่หาได้ง่าย ราคาถูก อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินที่

จำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะสารแคลเซียม ธาตุเหล็ก และมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้า- 

แคโรทีน ฟลาโวนอย ช่วยดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ หลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย เป็นต้น นอกจากนี้ผัก

หลายชนิดยังจัดว่าเป็นอาหารสมุนไพรใช้รักษาโรคต่าง ๆ ได้ ซึ่งประเทศไทยมีการปลูกพืชผักท่ีหลากหลายตามความ

เหมาะสมของพื้นที่และตามนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the 

World) และมุ่งให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety โดยผู้บริโภคและผู้ประกอบการหัน

มาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น แต่ปัจจุบันผู้ปลูกผักส่วนใหญ่ยังมุ่งผลิตผัก 

ที่มีลักษณะสวยงาม น่ารับประทาน โดยมิได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลผลิตและปลอดภัยต่อผู ้บริโภค 

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตเองและผู้บริโภค แต่ในปัจจุบันกระแสรักสุขภาพกำลังมาแรง ผู้บริโภคได้

ให้ความสำคัญกับการบริโภคผักที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมีหรือผักอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงกระแสการผลิตที่มุ่ง

สู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความปลอดภัยของทั้งผู้บริโภคและ 

ผู้ผลิตเอง หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จึงมีนโยบายในการควบคุมและกำหนดมาตรฐาน 

การผลิตพืชผักให้มีความปลอดภัยมากที่สุด เช่น การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ของ 

กรมวิชาการเกษตร หรือที่เรารู้จักกันว่า GAP (Good Agricultural Practice) ทำให้เกิดแนวคิดการผลิตพืชผักที่ไม่

ใช้สารเคมี หรือปลอดสารพิษ รวมทั้งการผลิตผักอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสำคัญกับการ

ปลูกพืชในระบบโรงเรือนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ และ

สามารถจัดการระบบการปลกูพืชได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้นกว่ารูปแบบการปลกูแบบเดมิ ๆ  แต่ระบบโรงเรือน

ที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีราคาค่อยข้างที่จะสูง เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่พึ่งจะเริ่มทำ

การเกษตร จึงทำให้มีการส่งเสริมของกลุ่มเกษตรชลประทาน 

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดทำคำแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน

วิธีเพาะปลูกพืชในสถานการณ์น้ำท่วม และฟื้นฟูเกษตรที่ประสบภัยหลังน้ำลดเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารเพื่อยังชีพ 

และสร้างรายได้โดยปรบัเปลี่ยนวิธีการปลกูพืชเป็นแบบยกแคร่ โดยการทำแคร่ 1 ช้ัน (ขนาด 1.2 x 2.4 x 1.0 เมตร) 

ต้นทุนแคร่ปลูกผัก แคร่ละ 900 – 1,200 บาท ผลตอบแทน เริ่มเก็บผลผลิตได้ 
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ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดผัก ข้อดีของการปลูกผักยกแคร่ ปลูกได้ในภาวะน้ำท่วม มีอาหารยังชีพในภาวะน้ำ

ท่วม สร้างรายได้ ปลูกและดูแลรักษาง่าย ปลอดภัยจาดสารพิษ และให้ผลผลิตเร็ว ได้ผลตอบแทนสูง  

 จากความสำคัญของกระบวนการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของทางด้านพืช รวมทั้งการสร้างโรงเรือน

แบบยกแคร่หรือโรงเรือนแบบยกพื้น จึงนำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนา วิจัย และต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ เพื่อให้

สามารถผลิตผักปลอดภยัตามการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดี ความต้องการการส่งเสริม รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในการผลิตผักปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกร  

ซึ่งคำตอบที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนและส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยตามระบบ (GAP) 

ให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์มากขึ้นต่อไป ซึ ่งเช่นเดียวกับการทำการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ฟาร์มมิ่ง 

(Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนำองค์ความรู้เดิมผสมผสานกับการนำเทคโนโลยี

มาใช้ เพื่อให้การทำงานการเกษตรนั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำมาคาดการณ์ผลผลิตต่อพื้นที่แม่นยำมาก

ยิ่งข้ึน ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่นักศึกษาควรจะได้รบัและก้าวทันโลกมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักศึกษาที่จบ

การศึกษาไปจะได้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการการผลิตผักในระบบโรงเรือนปลูกแบบยกพื้น โดยใช้รูปแบบการ

ผลิตพืช ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1 โรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้น จำนวน 3 โรงเรือน 

6.1.2 แหล่งการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP  

 6.2. เชิงคุณภาพ 

6.1.1 ผลผลิตผักมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

  6.2.2 พัฒนา วิจัย และต่อยอดการผลิตผักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ ้น และสามารถนำข้อมูลจาก

การศึกษาไปถ่ายทอดสู่ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจได้ 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา                                           

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 เสนอโครงการ              

2 ดำเนินโครงการ             

3 สรุปผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าวัสดุ            11,500  บาท 
-ค่าใช้สอย           13,500  บาท 

รวมงบประมาณ          25,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ      

- ท่อเหล็กประปา ขนาด 3/4 นิ้ว 18 เส้น 395 7,110  

- ท่อเหล็กประปา ขนาด 1/2 นิ้ว 9 เส้น 295 2,655  

- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว 7 เส้น 40 280  

- ข้องอ PVC 90 องศา 1/2 นิ้ว 5 อัน 8 40  

- ข้องอ PVC สามทาง 1/2 น้ิว 10 อัน 10 100  

- บอลวาล์ว PVC 1/2 น้ิว 10 อัน 40 400  

- ฝาครอบ 1/2 น้ิว 5 อัน 5 25  

- กาวทาท่อ 1 กระป๋อง 320 320  

- มุ้งไนลอน 1 ม้วน 370 370  

- น็อต 1/4*1 น้ิว 2 กิโลกรัม 100 200  

ค่าใช้สอย     

      -     ค่าจ้างเหมาประกอบโรงเรือน 3 โรงเรือน 4,500 13,500  

รวมงบประมาณ 25,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1. นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ในด้านการเกษตรมากขึ้น 

10.2 แหล่งการเรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการผลิตผักกับโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้น 

10.3 แหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 

  

 

 

  ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

            (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์/แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่   4    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    6    ตัวบ่งชี้   6.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก

เห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ

อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด 

ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”  

 งานโครงการพระราชดำริฯ ด้านกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ได้น้อมนําพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานสนองพระราชดําริ

จัดตั้งงาน“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนใกล้ชิด

กับพืชพรรณเห็นคุณค่า ประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป เกิดความรัก 

หวงแหนและรู้จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 5.2 จัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1 การศึกษาเพื่อให้เกิดธรรมชาติการเรียนรู้ความหลายหลากและธรรมชาติแห่งชีวิต 

6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1 จัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม้แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลพื้นบ้าน จำนวน 1 แปลง 

7. สถานที่ดำเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา                      
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

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

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 

63 

1 เสนอโครงการ              

2 ดำเนินโครงการ             

3 สรุปผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อื่นๆ  

  -ค่าวัสดุ            800  บาท 
-ค่าใช้สอย           4,200  บาท 

รวมงบประมาณ          5,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ      

- แผ่นป้ายโฟมบอร์ด 1 แผ่น 800 800  

ค่าใช้สอย     

      -     ค่าจ้างทำป้ายช่ือต้นไม้ ขนาด A4 และ
พร้อมทำสีโครง 

12 ป้าย 350 4,200  

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  

* ถัวเฉลีย่จา่ยจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1 เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

10.2 มีป้ายข้อมูลพรรณไม้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 
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 ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

            (นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค)์ 

 

 

ความเห็น ลายมือช่ือ วัน/เดือน/ป ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

(………………………………………………………………..) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. 

            (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 

 

…………/……….../…………. 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

ว่าท่ีร้อยตรี…………………………………………………. 

                  (อนุวัฒน์  ทองสกุล) 

 

…………/……….../…………. 

อนุมัติ                                             ไม่อนุมัติ 

 

 

(นายวสันต์  แสงนิล) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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