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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
จัดทาโดยมีความสอดคล้องกับบริบท ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การ
ดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่าง
มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน
และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมี สุขได้รับ
ผลประโยชน์ จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้ น และมีการพัฒ นาอย่างทั่วถึ ง ทุกภาคส่วนมี
คุณภาพชีวิต ตามมาตรฐานขององค์ก ารสหประชาชาติ ไม่มี ประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน
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เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมี ก ารสร้ า งฐานเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง อนาคตเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทการพั ฒ นาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
โดยน้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่
ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน ยุทธศาสตร์ของแผน เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็ นแผนพัฒนา
ประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เป็ น เงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาคน มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์
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สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ าและขั บเคลื่ อ นการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั ก การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน 5 ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสัง คม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่ง ยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น
เพื่อวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัด
การศึกษาประกอบด้วยหลักการ จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา
เพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึงInclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)
อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการ
กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการ
จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อ น าประเทศไทยก้า วข้ ามกั บดั กประเทศที่ มีร ายได้ป านกลาง และความเหลื่ อมล้ า
ภายในประเทศลดลง
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เปูาหมาย กาหนดไว้ 2 ด้าน คือ
1. เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้
3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความ ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะด้านการ สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and
Media Literacy) ทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2. เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เปูาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี ตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา 3
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ปี )ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐ
ต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน การศึกษา 15 ปีเป็นต้น
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้น พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและ
บรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การ ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
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5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศด้าน
การศึ ก ษาดี ขึ้ น สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษาและจ านวน
สถาบันอุดมศึกษา ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579
กาหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นความคาดหวังตามเจตนารมณ์ของการจัดการอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้
“ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ”สาระสาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนาไป
ประกอบอาชีพในลักษณะ ผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่สาคัญ ได้แก่
1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ ในระดับฝีมือ
(ปวช.)ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
1.2.2 การฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ
1.3 ค่านิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเปูาหมายหลักในการปลูกฝังที่
สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
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1.3.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
1.3.3 ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการ
และการพัฒนางาน รวมทั้งการทางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.4 ความเป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถใน
ด้านวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในด้านวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
2. วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
“ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ”
3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจที่สาคัญ ดังนี้
3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล
3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
3.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย
4. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
4.1 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมือ
อาชีพ
4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย
4.3 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา
4.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เปูาหมายด้านคุณภาพของผู้สาเร็จการอาชีวศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน
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5.1 ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
5.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน
5.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การใช้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ
6. ยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา
6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
6.2 การผลิตและพัฒนากา ลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
6.3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ
6.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
6.5การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้แก่ ๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ๒) การผลิตและพัฒนากาลัง คนด้านอาชีวศึก ษาเพื่อ สร้างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ๓) การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมในด้ านอาชีวศึ กษา ๕) การจัดการอาชีวศึก ษาเพื่อสร้ างเสริมคุ ณภาพชีวิ ตที่ เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ๖) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
ของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา ในด้านคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และค่านิยมอาชีวศึกษา ได้แก่ คุณธรรม คุณภาพ ความร่วมมือ
และความเป็นมืออาชีพ
5. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ซึ่งกาหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้นและมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
7. นโยบาย จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21”
1. เพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ)
1.1 เปิดสาขาใหม่/สาขาขาดแคลน
1.2 เพิ่มห้องเรียน (วท./วอศ.)
1.3 ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น ดึงผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบ
1.4 แนะแนวสื่อสารทุกกลุ่มเปูาหมายทุกพื้นที่
1.5 สร้างภาพลักษณ์ (Re-Branding)
1.6 จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส่ง)
2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
2.1 พัฒนากาลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเปูาหมาย +
1 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ)
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2.2 จัดการศึกษารองรับการพัฒนากาลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ)
2.3 พัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
2.4 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน)
2.5 อาชีวะฐานวิทย์ฯ/มาตรฐาน KOSEN
3. Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills
3.1 ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกาลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัย
การอาชีพทั่วประเทศ)
3.2 เตรียมความพร้อมกาลังคนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3.3 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training)
3.4 หลักสูตรฝึกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment)
3.5 Startup/Business online
4. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล
4.1 ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน
4.2 พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ
4.3 แก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ
4.4 สร้างระบบแรงจูงใจ เพิ่มค่าตอบแทน และส่งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ
5. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
5.1 อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ
5.2 บูรณาการการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการ
เรียนการสอน
5.3 Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ
5.4 สร้างค่านิยม “การศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ”
8. นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงี านทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
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1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ”
ด้านคุณภาพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
ด้านคุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการ
สอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
2.14 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพครู
2.15 กาหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
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มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
-ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ กาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มี
คุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มี
คุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต้นแบบ
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา การเทียบโอน
ความรู้ ประสบการณ์ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา
เกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ปณิธาน
ความมุ่งมั่นตั้งใจทาให้ปรัชญาและวิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย
อัตลักษณ์
“อดทน มุ่งมั่น สู้งาน”
อดทนหมายถึง ความสามารถทางร่างกายความคิด จิตใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนดไม่ ย่อท้อต่อปัญ หาอุ ปสรรค มีความเข้มแข็ง พยายามเอาชนะปัญ หา
อุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ มีจิตใจหนักแน่นสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบกับ
ปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่าง ๆ
มุ่งมั่น หมายถึงความตั้งใจล้นเปี่ยมในการทาสิ่งใด ๆให้บ รรลุผลสาเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้อง
ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกาลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาสักเท่าใดไม่ว่าจะยาก
สักปานใดก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังแห่ง ความมุ่ง มั่นจะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรม
การมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความกล้าหาญต่อ
การฟัน ฝ่ าอุ ป สรรค ปั ญหาซึ่ง จะช่ ว ยให้ สามารถทางานใดๆ ได้ อ ย่า งต่อ เนื่อ งจนกว่า จะประสบ
ผลสาเร็จได้
สู้งาน หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ หนักเอาเบาสู้มุ่งความสาเร็จกิจการงานเป็นที่ตั้ง
มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆและปฏิบัติงานทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมาย
เอกลักษณ์
“สถานศึกษาที่ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์”
ข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์หมายถึง ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง “สังข์หยดพัทลุง” ที่ได้จาก
การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ โดยใช้ถั่วปุ๋ยพืชสดเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทดแทน
ปุ๋ยเคมี ผลผลิตที่ได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ตราสัญลักษณ์การค้า
อารมณ์ดีเช่น ข้าวสารข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุงโยเกิร์ตสดข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง เป็นต้น
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ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย

สีประจาวิทยาลัย
เขียว – ขาว – เหลือง
สีเขียวหมายถึงความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึงน้าฝนช่วยสร้างความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร
สีเหลืองหมายถึง แสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
ปรัชญาของวิทยาลัย
เรียนเด่น งานดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรดังนี้
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์ และสาขางานช่างเกษตร
2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขางานพืชสวน สาขางาน
พืชสวน (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย สาขางานการผลิตสัตว์
สาขางานการผลิตสัตว์(ทวิภาคี)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์
2.4 การเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช กาหนดแผนการรับนักศึกษา จานวน 20 คน
เริ่มปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษาละ จานวน 20 คน
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3. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ได้แสดงจุดเด่น และจุดควรพัฒนา ดังนี้
3.1 จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา
3.1.1 จุดเด่นของสถานศึกษา
1) ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการจัดการ
เรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการอยู่ในระดับดีมาก
2) อัตราส่วนจานวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
4) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาวิชาชีพ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
5) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีง านทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี อยู่ในระดับ ดีมาก
6) จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
7) จ านวนรางวัล จากการแข่ง ขันทั กษะวิ ชาชี พระดับจั ง หวั ด ระดับ ภาค และ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
8) จานวนศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพได้รับรางวัลหรือ
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติอยู่ในระดับ ดีมาก
9) จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
10) ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
11) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
3.1.2 จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา
1) ร้อยละของจานวนสาขาวิชาที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขา
2) อัตราส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจานวนผู้เรียนตามแผนการรับของสถานศึกษา
3) ร้อยละของจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา
4) ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
เพื่อการจัดการเรียนการสอนเทียบกับงบดาเนินการของสถานศึกษา
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
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จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง ปีการศึกษา 2561 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.64 ระดับ คุณภาพ
ยอดเยี่ยม ประกอบด้วยคะแนนและระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ผลการ
ประเมิน ร้อยละ 86.76 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 การจัด การอาชี วศึ ก ษา ผลการประเมิน ร้ อยละ 90.63 ระดั บ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสัง คมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมิน ร้อยละ 95 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.
2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2561 และจัด ท า( ปรับ ) แผนพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และหลักเกณฑ์
และแนวปฏิ บัติ การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.2561 ซึ่ ง มาตรฐานการศึก ษา ประกอบด้ ว ย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ประเด็นที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัย
ที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่นมีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดใช้ ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ประเมิน 2 ด้าน ประกอบด้วย ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา และระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนดได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นด้านการบริหารจัดการ ประเมิน 2 ด้านประกอบด้วย ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ และระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นที่ 5 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา_
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้
ประเด็นที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
4. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่สานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
กาหนด โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะและเป็นผู้ประกอบการ
เกษตร มืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
เป้าประสงค์
1. ผู้เ รีย นอาชี วศึ กษาเกษตร มี สมรรถนะอาชีพ และคุ ณลั กษณะอั น พึง ประสงค์ ที่เ ป็ น
เกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและ
สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
2. จัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา และความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้โครงการอาชีพเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่ดี (Smart Entrepreneur)
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3. ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีความเป็นผู้นาทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร เพื่อยกระดับความเป็น
มืออาชีพ
เป้าประสงค์
ครูและคณาจารย์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นครูมืออาชีพที่
ทันต่อเทคโนโลยีใหม่และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
ครู คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟาร์มต้นแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เทคโนโลยี
และ การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและ
สังคม
เป้าประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี น วั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการอาชีพที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงการอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ได้รับการส่งเสริมในการเผยแพร่และการจัดการความรู้
ในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองต่อชุมชน
สังคมและการเป็นงานฟาร์มต้นแบบ
เป้าประสงค์
1. ร้อยละของครูและคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเกษตร
และประมง และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
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2. ร้ อยละของผลงานวิจั ย นวั ตกรรม และเทคโนโลยี ของครูแ ละคณาจารย์ที่ ไ ด้ รับ การ
เผยแพร่หรือที่ได้รับรางวัล หรือการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์
รายวิชาหรือกลุ่มวิชามีการพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว
พระราชดาริที่เอื้อต่อการเรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพ ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และ มีความทันสมัย
เป้าประสงค์
1. วิทยาลัยมีห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร
ตามแนวพระราชดาริที่ได้รับการพัฒนาที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ
2. วัสดุครุภัณฑ์ประจาห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในห้องการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้
การเกษตรตามแนวพระราชดาริ
เป้าประสงค์
1. วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาที่มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับห้องการเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดาริ
2. วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา
3. วิทยาลัยฯ โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดาเนินการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming)และสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
วิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเป็นเลิศ (Excellence Model College)
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เป้าประสงค์
วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาชีพ (Excellence Model College) โดยมี
งานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming) ทางวิชาชีพที่ตรงกับความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
และชุมชนโดยความร่วมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟาร์มโดยคานึงถึงการใช้พลังงาน
ทดแทน เป็ น งานฟาร์ มต้ น แบบที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ข อง ผู้ เรี ย นและ
ประชาชน
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
เป้าประสงค์
1. จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2. จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความต้องการ
ของประชาชน
เป้าประสงค์
จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) และผู้ด้อยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่ตรงกับความต้องการชุมชนและ
สังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
2. เพิ่มผู้เรียนโครงการ อศ.กช.
3. ผู้เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้มี
สมรรถนะ มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของชุมชนและสังคม
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เป้าประสงค์
ผู้เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลาย
เป้าประสงค์
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา
เกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือ กับสถานประกอบการและ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการและครูประจาวิชาให้มีมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
เป้าประสงค์
1. สร้างครูฝึกในสถานประกอบการและหน่วยงานทีม่ ีความร่วมมือกับสถานศึกษา
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับ
สถานศึกษา
3. จัดทาแผนการฝึกและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอานาจการบริการจัดการสู่สถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ที่เป็นระบบ มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติง านและประสิทธิภาพในการทางานด้วยผลงาน
เชิง ประจักษ์ โดยจัดทาบันทึกข้ อตกลงการปฏิบั ติง าน เกณฑ์ก ารประเมินผลการปฏิบัติง านและ
ประสิทธิภาพในการทางานและระบบการประเมินที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
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3. เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาระบบการจัดทาแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการใช้
แผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการอาชีว ศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และศักยภาพของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับ ประชาคมสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและแผนการใช้เงินงบประมาณ มีการจัดระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ดาเนินการจัดทาคาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามเป้าหมายการพัฒนาและ
สอดคล้องกับความจาเป็นและสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดจัดทากรอบอัตรากาลัง
เป้าประสงค์
จัดทากรอบอัตรากาลังคน ที่เหมาะสมกับภารกิจและเป้าหมายในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนและการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป้าประสงค์
1. ครู คณาจารย์ บุ ค ลากรและผู้ เ รี ย นของสถานศึ ก ษา เข้ า ถึ ง และสามารถใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
เป้าประสงค์
1. พัฒ นาศู นย์ข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึก ษา ให้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน เป็นปัจจุบันและ
สะดวกต่อการใช้งาน
5. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 221 หมู่ที่ 15 บ้านควนกุฎตาบล
ควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง จัง หวัดพัทลุง ระยะทางห่างจากตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 11
กิโลเมตร เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2516 สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธารง
บุณยประสาทเป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งและเป็นครูใหญ่คนแรก ประวัติความเป็นมาโดยลาดับ ดังนี้
1 เมษายน 2516
15 สิงหาคม 2517

15 พฤษภาคม 2522

1 ตุลาคม 2522

16 พฤษภาคม 2527

16 พฤษภาคม 2536
16 พฤษภาคม 2537

ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 3 ปี) มีนักเรียน
149 คนครู-อาจารย์ 9 คนมีนายธารง บุณยประสาท ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ใหญ่
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โปรแกรมเกษตร
เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) หลักสูตร 1 ปี
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
และการฝึกอบรมเกษตรกรรมเคลื่อนที่ให้กับเกษตรกร
ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชนบท (อศ.กช.) พุทธศักราช 2527
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 1 ปี
โดยรับผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศเป็นวิ ทยาลัยชุมชนชื่อ วิทยาลัยชุ มชนควนกุฎ และได้เปิ ด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยก
รรมสาขาวิชาพณิชยการ และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ หลักสูตร 3 ปี
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3 มิถุนายน 2539

จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูป การศึ กษาเกษตรเพื่อชี วิต ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
26 กันยายน 2539
เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
17 พฤษภาคม 2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานเทคโนโลยีข้าว
1 เมษายน 2548
โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับ
บริษัท สยามโกลเด้นท์ฟรุท จากัด ปลูกมะละกอ พื้นที่ประมาณ 200 ไร่
13 มิถุนายน 2548
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา
2547
ตุลาคม 2548
โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับ
บริษัท พาราเม้าท์ออยล์ ปลูกปาล์มน้ามัน
พฤษภาคม 2549
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) พ.ศ. 2536
ประเภทวิชาครุศาสตร์เกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ กลุ่มวิชาไม้ผล
7-10 พฤศจิกายน 2549 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้ ปีการศึกษา 2549
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28
2549
ใช้ ร ะเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
สถานศึกษา พ.ศ. 2549
2549
วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน สมศ. มีผลการประเมินจาแนกตามระดับ
คุณภาพดี (4.01)
2552
ยกเลิกการใช้ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา พ.ศ. 2549 และใช้ ร ะเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาว่ าด้ วยการบริห ารสถานศึก ษา พ.ศ.
2552
พฤษภาคม 2552
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปรับปรุง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานประมง
19 พฤษภาคม 2552- โครงการความร่วมมือร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
30 เมษายน 2553
สุขภาพ ดาเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิต
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2 กันยายน 2553

3 กันยายน 2553

3 กันยายน 2553
23 ธันวาคม 2553

24 สิงหาคม 2554

2554

2554

2555

สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบู รณาการที่เน้นสมรรถนะ
อาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลดีเด่น ระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ตามโครงการคุ ณ ธรรมน าความรู้ ภ ายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ภาคใต้ จากศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชีวศึกษาภาคใต้ ให้เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การที่เน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง
2553”
สถานศึ ก ษาผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับ ดีมาก คะแนน 90.41 จากสานักงานรั บรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. และได้รับการ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษาแกนนาการประเมิน “1 ช่วย 9” รุ่นที่ 3
ผลการประเมิ นการด าเนิน โครงการชีววิ ถีเ พื่อ การพัฒ นาอย่า งยั่ ง ยื น
ระดับภาค ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการดาเนินงาน
ภายในวิทยาลัย ประเภทนักศึกษาปัจจุบันในระบบนาไปใช้ได้ผล และ
ประเภทโรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การขยายผลจากวิ ท ยาลั ย ใช้ ไ ด้ ผ ลดี เ ยี่ ย ม
(โรงเรียนบ้านควนยวน)
ผลการประเมิ นการด าเนิน โครงการชีววิ ถีเ พื่อ การพัฒ นาอย่า งยั่ ง ยื น
ระดับชาติ ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงเรียนที่ได้รับ
การขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบ้านควนยวน)
ผลการประเมินการดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับ
ภาค ปี 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯ ที่ขยายผลสู่
ชุมชนดีเด่น ประเภทนักศึ กษาปัจจุบั นของวิทยาลัยฯ น าไปใช้และ
ขยายผลดีเด่น ประเภทชุมชนที่ได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยม (ชุมชน
บ้านควนกุฎ) ประเภทโรงเรียนที่ได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยและใช้
ได้ ผ ลดี เ ยี่ ย ม (โรงเรี ย นบ้ า นควนยวน) และประเภทการคิ ด ค้ น
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องพ่นอเนกประสงค์ (โรงเรียนบ้านควนยวน / วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง)
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เปิ ด สอนหลั ก สูต รประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พประเภทวิ ช าเกษตรกรรม
สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ส าขางานเกษตรทั่ ว ไป ( Mini English
Program) และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ สาขางานช่า งกลเกษตร ยุ บ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเครื่องกลเกษตร
25-26 ธันวาคม 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การนาเสนอองค์ความรู้
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2555
21-22 มกราคม 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ใน
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การนาเสนอองค์ความรู้ โครงการ
อาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด
12 กันยายน 2556
โครงการความร่ ว มมื อ เรื่ อ ง การศึ ก ษาและพั ฒ นาศู น ย์ ส าธิ ต อาชี พ
การเกษตรจังหวัดพัทลุง ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
2556
นายจักรกฤษณ์ สุกสัยได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศึกษา 2556 และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2556 โดยธนาคารออมสิน
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2556
ผลการประเมินการดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ระดับภาค ปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศลาดับที่ 1 ในประเภทที่ 3
นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ นาไปใช้และขยายผลดีเด่น
2557
-วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ระดับภาคภาคใต้ อยู่ในระดับ ดีโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาประจาปีงบประมาณ 2557
พ.ศ. 2557
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานานโยบายส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสาเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100)
พ.ศ. 2558
-รับโล่ประกาศเกียรติคุณสาหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก
(Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจาปีการศึกษา 2557

29
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2562

-ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค
ภาคใต้ อยู่ในระดับดีมาก โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับ “ดี” โครงการ
สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานานโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลสาเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100)
รับเกียรติบัตร การดาเนินงานได้ครบถ้วนตามภารกิจของโครงการสร้าง
เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
การประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ
จากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่จัดตั้งถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
ชื่อ – สกุล
2516 – 2521
นายธารง บุณยประสาท
2521 – 2523
นายบุญวัฒน์ ไชยบุญ
2523 – 2526
นายชูรัฐ มณีรัตน์
2526 –2528
นายรักเกียรติ แก้วจานง
2528 – 2539
นายธารง บุณยประสาท
2539 – 2540
นายวิโรจน์ จุลถาวร
2540 – 2543
นายชม สงทิพย์
2543 – 2549
นายปรีชา เมียนเพชร
2549 – 2554
นายศุภชัย สมทอง
2554 - 2561
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร
2562 - ปัจจุบัน
นายธีรชัย อินนวล

ตาแหน่ง
ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่
รักษาการผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
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5.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ PHATTHALUNG COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
ชื่อย่อสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) PTCAT
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 221 หมู่ที่ 15 ตาบล ควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ โทร.074-610-475-6
โทรสาร โทร. 074-610-476
เว็บไซต์ WWW.Kasetpt.ac.th
อีเมล์ Kasetpt@pt.mail.go.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา 1,967 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 161 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 254 ห้องได้แก่
จานวน
รายการ
(หลัง)
แผนกวิชาพืชศาสตร์
อาคารเรียนพืชศาสตร์
1
อาคารพัสดุคณะวิชาพืชศาสตร์
1
อาคารปฐพี
1
โรงเพาะเห็ด
1
โรงจักรรีดยาง
1
เรือนเพาะชาพืชสวนประดับ
1
เรือนเพาะชาไม้ผล
1
โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุ์พืชไร่และลานตาก
1
โรงสีข้าวและอบเมล็ดพันธุ์
1
ฉางข้าวและลานตากข้าว
1

1
2
3
4

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
อาคารเรียนคณะวิชาสัตวศาสตร์
อาคารผสมอาหารสัตว์
คอกสุกรพันธุ์ 2 หลัง
คอกสุกรขุน

ที่

1
1
2
1

จานวน
(ห้อง)

สร้าง
ปี พ.ศ..

4
1
1
1
1
-

2525
2516
2530
2528
2535
2527
2526
2526
2529
2529

4
2
1

2525
2525
2524
2524
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ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
1
2

รายการ
คอกไก่เนื้อ
คอกไก่เล็กและฟักไข่
คอกไก่ไข่
โรงรีดนม
คอกโคนม 1
คอกโคนม 2
คอกโคนม 3
คอกโคเนื้อ 1
คอกโคเนื้อ 2
อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อาคารปฏิบัติการประมง
คอกแพะและแกะ
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
อาคารเรียนช่างกลเกษตร
อาคารช่างก่อสร้าง
อาคารไฟฟ้า-ประปา
อาคารเครื่องยนต์เล็ก-โลหะ
อาคารเก็บเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม
โรงเก็บรถยนต์
โรงเก็บเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อาคารเรียนวิทยาศาสตร์
อาคารเรียน 1
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
อาคารเรียนบริหารธุรกิจ
อาคารเรียน 2

จานวน
(หลัง)
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จานวน
(ห้อง)
3
1
1
1
1
-

สร้าง
ปี พ.ศ..
2535
2523
2523
2531
2531
2531
2531
2522
2530
2523
2538
2530

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
-

2518
2518
2523
2530
2532
2523
2532

1
1

4
8

2518
2516

1
1
1

2
3
4

2516
2530
2530

1
1

4
8

2531
2523

32

ที่
1
2
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
งานหลักสูตรพิเศษ
อาคารฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร
โรงอาหาร
บ้านพักอาศัย
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 2
บ้าน อกท. รุ่น 1
บ้าน อกท. รุ่น 2
บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ
บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ
อาคารอื่น ๆ
ตึกอานวยการ
หอประชุมเก่า
หอประชุมใหม่
อาคารพัสดุกลาง
ป้อมยาม
ห้องสมุด
ศูนย์วิทยบริการ
โรงอาหาร
อาคารร้านค้าธุรกิจ
ห้องพยาบาล
หอพระ
ห้องน้า 5 หลัง
โรงจอดรถยนต์
อาคารประกอบอาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต

โรงอาหาร

จานวน
(หลัง)

จานวน
(ห้อง)

สร้าง
ปี พ.ศ..

1
1

6
7

2523
2523

2
47
6
3
8
8
28

4
94
12
3
8
8
28

2519
2516,22
2527
2531
2539
2541
2541

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
2
1
3
1
2
5
2
2
1
-

2516
2516
2543
2525
2531
2523
2545
2523
2543
2550
2544
2526
2544
2540
2560
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ที่
1
2
3
4
5

รายการ
สนามกีฬา
ฟุตบอล
บาสเก็ตบอล
วอลเล่ย์บอล
เปตอง
ฟุตซอล

จานวน
(หลัง)

จานวน
(ห้อง)

สร้าง
ปี พ.ศ..

1
1
1
1
1

-

2520
2521
2535
2542
2556

สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก
รั้ว คอนกรีตอิฐบล็อก
ความยาว 265 เมตร
ถนนลาดยาง
ความยาว 3,500 เมตร

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสุชาติ ชูท้วม

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นายธีรชัย อินนวล
รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายนิกร จันทร์แนม

รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสุชาติ ชูท้วม

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายพิเชษฐ์ จินตสูต

งานบริหารงานทั่วไป
นางสุปรีดา นิลจันทร์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสุวลี กุลฑล

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพิทยา คงอิ้ว

แผนกวิชา

งานบุคลากร
นางสุวลี กุลฑล

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายพิเชษฐ์ จินตสูต

งานครูที่ปรึกษา
นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสุณี กาญจนจันทร์

งานการเงิน
นางสาวเพลินตา บุญเรือง

งานความร่วมมือ
นายคณิศร์ เกตุมณี

งานปกครอง
นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์

งานวัดผลและประเมินผล
นางสุรัติวดี ชูเซ่ง

งานการบัญชี
นางถนอมรัตน์ ชูหนู

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายมลฑา กุลฑล

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางกาญจนา ชูแสง

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสมนึก รัตนวิมล

งานพัสดุ

นางสาวกรรณิกา แสงแก้ว

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางกาญจนา ชูแสง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสมนึก รัตนวิมล

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเยี่ยม คชรัตน์

งานอาคารสถานที่
นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด

งานสื่อการเรียนการสอน
นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท์

งานทะเบียน
นายพิเชษฐ์ จินตสูต

งานฟาร์มและโรงงาน
นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์

งานประชาสัมพันธ์
นายมลฑา กุลฑล

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์
โครงการอศ.กช. และทวิศึกษา
นายคณิศร์ เกตุมณี
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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทั ลุง
6.1 อัตรากาลัง ปี2563

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562
ผู้ให้ข้อมูลงานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น
47
26 คน
3 คน
19 คน
4 คน
2 คน
คน
2 คน
1 คน
1 คน
คน
18 คน
คน
18 คน

อัตรากาลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

คน
1 คน
คน
-

คน
คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

คน

44 คน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
รวม
……………… คน
4 คน 4 คน
……………… คน
10 คน 10 คน
- คน
2 คน 2 คน
10 คน
7 คน 17 คน
9
คน
2 คน 11 คน
คน
0 คน
คน
19 คน
รวม 25 คน 44 คน
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6.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
……………… คน
คน
……………… คน
……………… คน
……………… คน
- คน

รวม

1 คน 1 คน
………………
คน………………
คน
………………
คน………………
คน
18 18 คน
………………
คน………………
คน
รวม 19 คน 19 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ
รวม 23 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์
ป.ตรี
การผลิตพืชไร่
หัวหน้างานฟาร์มพืชศาสตร์
2. นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ
ป.ตรี
การพัฒนางานด้วยระบบฯ หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
3. นายคณิศร์ เกตุมณี
ป.โท
หลักพันธุศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อศ.กช.
4. นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
ป.โท
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
5. นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
ป.โท
การเลี้ยงโค
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
6. นางสุวลี กุลฑล
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
7. นางกาญจนา ชูแสง
ป.โท
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอั
หัวหน้งากฤษ
งานแนะแนวฯ
8. นางสาวพิทยา คงอิ้ว
ป.โท
ช่างเกษตรเบื้องต้น
หัวหน้างานกิจกรรมฯ
9. นางสุณี กาญจนจันทร์
ป.โท
การผลิตเห็ด
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
10. นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
ป.โท
หลักการตลาดเกษตร
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
11. นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
ป.โท
ผลิตภัณฑ์สัตว์
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12. นายมลฑา กุลฑล
ป.ตรี
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
13. นายเยี่ยม คชรัตน์
ป.ตรี
การผลิตไก่เนื้อ
ประจาหมวดวิชาสัตว์ปกี
14. นายพิเชษฐ์ จินตสูต
ป.ตรี
หลักพืชกรรม
หัวหน้างานทะเบียน
15. นางนิภา แววศักดิ์
ป.โท
ไปช่วยราชการ
16. นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท์
ป.ตรี
การจัดการธุรกิจเกษตร
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
17. นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์
ป.ตรี
การปลูกยางพารา
หัวหน้างานปกครอง
18. นางสมนึก รัตนวิมล
ป.ตรี
ไม้กระถางเพื่อการค้า
หัวหน้างานสวัสดิการฯ
19. นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
ป.ตรี
แทรกเตอร์และเครือ่ งจักรกลเกษตรประจางานกิจกรรมนักเรียนฯ
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20. นางสาวเพลินตา บุญเรือง
21. นางถนอมรัตน์ ชูหนู
22. นางสาวสุปรีดา ชุมพาที
23. นางสาวกรรณิกา แสงแก้ว
6.3.2. ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล
1. นายสมาน คล้ายยา
2. นางอัมภา ชูภักดี
6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล
นางสาววณิชฎา เดชเดชะ
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวจุฑามาส ชูภักดี (เงินงปม.)
2. นางสาววรรณภา สยามพันธ์
3. นายนพรัตน์ ทองไสย
4. นายพีรพงษ์ ชุมคง
5. นางสุวรรณี ศิลปสมศักดิ์
6. นางสาวสุภาพร บุญช้าง
7. นายวิษณุ พลายแสง
8. นายสาราญ เกตุทอง
9. นายวิชาญ พราหมสุวรรณ์
10. นายเกียรติศักดิ์ โชคประสพ
11. นายเยื้อง บุญเรืองขาว
12. นางอรนุช ทองไสย
13. นายถนัดกิจ ชูสุวรรณ
14. นายประเสริฐ ทองแก้ว
15. นายอาไพ ขันทสังข์
16. นายปรีชา สอนทอง
17 นายสัมพันธ์ เกลี้ยงเกื้อ
18. นายเฉลิมพร ไชยพันธุ์

ป.โท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ป.ตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ป.ตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ป.โท
เจ้าพนักงานธุรการ
รวม
2
คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.4
พนักงานขับรถยนต์
ปวส.
พนักงานพิมพ์ดีด
รวม
1
คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
คณิตศาสตร์
ประจางานบริหารงานทั่วไป
รวม

18 คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
ป.ตรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปวช.
พนักงานขับรถยนต์
ม.6
คนงานเกษตร
ปวช.
นักการภารโรง
ป.ตรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ม.6
ยาม
ปวช.3
คนงานเกษตร
ป.4
คนงานเกษตร
ปวส.
คนงานเกษตร
ป.6
คนงานเกษตร
ม.6
นักการภารโรง
ป.ตรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ป.4
คนงานเกษตร
ปวช.
พนักงานขับรถยนต์
ม.6
คนงานเกษตร
ม.6
คนงานเกษตร
ม.6
คนงานเกษตร
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2562 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ปี่ที่ 1
รวมทั้งสิ้น

56

61

36

หน่วย : คน

288
คน
ภาคเรียนที่ 2/2560(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

รวม

153

123

31

92

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

5

7

รวมทั้งสิ้น

12

288

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานพืชศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์ (อศ.
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานการเกษตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานช่างเกษตร

8
31

16
23
18

17

2
4

- สาขาวิชาพืชศาสตร์/สาขางานพืชสวน

10
24

34
78
18
17
2
4
15

61

76

16

21
10

37
10

34
78
18
17
2
4
76

- สาขาวิชาพืชศาสตร์/สาขางานพืชไร่
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

5
ทั้งปีการศึกษา (2561)
120 คน
................ คน

รวมทั้งสิ้น
650
คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
780 คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
................ คน

7

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

12

37
10
12
.............คน
..........คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ปี่ที่ 1
รวมทั้งสิ้น

343

100

56

61

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

217

90

31

รวมทั้งสิ้น

รวม

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

121

5

343

5

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

20
40
20

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานพืชศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์(อศ.กช)

8
31
17

16
23
18

44
94
55

44
94
55

4

24

24
55
10
36
20
5

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานเกษตรศาสตร์

20

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขาช่างเกษตร

40
10
20
20

- สาขาวิชาพืชศาสตร์/สาขางานพืชสวน
- สาขาวิชาพืชศาสตร์/สาขางานพืชสวน(ทวิภาคี)
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์(ทวิภาคี)

15

55
10
36
20

16

-

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปีการศึกษา (2563)
300

คน

................ คน

รวมทั้งสิ้น

900

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

5

5

คน
300

คน

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

...........คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

300 คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

15,132,865 10,003,819

403,600

-

-

2.โครงการ
1.โครงการ
สนับสนุน
ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่าย
และพัฒนา
ตั้งแต่ระดับ
รวม
เกษตรกร
อนุบาลจน
ให้เป็น
จบ
Smart
การศึกษา
Farmer
ชัน้ พืน้ ฐาน
25,580,284 ######
22,500

15,132,865 10,003,819

403,600

-

-

25,540,284

ปวช.

1. แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

11,445,915
1,337,400

- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

989,000
1,232,350
128,200

ปวส.

9,201,619
364,600

ระยะสั้น

364,600
39,000

437,600

วิจัย
สิ่งประดิษ สร้าง
ฐ์/หุน่ ยนต์ องค์
ความรู้

-

-

S
3.
โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

4.โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ
5.
และ
โครงการ
ยกระดับ
อื่นๆ
คุณภาพ
Fix it
Center

รวมทั้งสิ้น

261,820

4,259,194

590,000

81,000

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

29,839,478

25,540,284

20,647,534
2,066,600

20,647,534
2,066,600

989,000
1,271,350
565,800

989,000
1,271,350
565,800
Jin
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2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
3. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร

-

-

-

-

-

-

132,000

-

-

-

37,500
36,000
1,500

37,500
36,000
1,500

37,500
36,000
1,500

-

132,000

132,000

132,000

132,000

3,815,374

3,815,374

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
4. แผนงานยุทธศาสตร์
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน

132,000
-

-

-

-

-

-

3,121,874

22,500

590,000

81,000

-

- งบบุคลากร

-

- งบดาเนินงาน

-

-

-

- งบลงทุน

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

- งบรายจ่ายอื่น

-

5.แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม

-

-

-

40,000

40,000

3,121,874

22,500 590,000

81,000

44,320

3,121,874

3,121,874

693,500

693,500

44,320

84,320

- งบบุคลากร
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- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน

40,000

- งบรายจ่ายอื่น
6. แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง

-

-

-

40,000

40,000
44,320

44,320

44,320

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
7. แผนงานบูรณาการพัฒนา
ผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล

-

-

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

1. ประมาณการรายรับ

29,315,168 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปจั จุบนั
1,486,667 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
3,002,320 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
15,801,756 บาท
งบดาเนินงาน
1,900,600 บาท
งบลงทุน
1,400,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,862,501 บาท
งบรายจ่ายอื่น
3,861,324 บาท

4,488,987 บาท

24,826,181 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าประกันสังคม
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ฯ
- อุดหนุน อศ.กช.
- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ

29,315,168 บาท
14,851,416
725,340
216,000
1,702,770
94,138
200,000
1,379,900
632,500
1,000,000
1,619,700

40,000
136,400
60,000
20,000

17,589,664 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
3,212,400 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,619,700 บาท
บาท
บาท
345,400 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
- อุดหนุน กิจกรรม อกท.
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการปลูกจิตสานึกทรัพยากรป่าไม้
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ
- โครงการขยายและยกระดับทวิภาคี
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครู
- โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร
ให้เป็น Smart Farmer
- โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชฯ
- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา
- โครงการตามพรบ.งบประมาณ
- โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

39,000 บาท
50,000 บาท
6,548,004 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
117,600 บาท
300,000 บาท
18,000 บาท
132,000
100,000
40,000
1,540,000
4,210,404

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
- อัตรา 22 อัตรา
- เงินประจาตาแหน่ง 20 อัตรา
- ค่าตอบแทนพิเศษ
1.2 ค่าจ้างประจา
- อัตราเดิม 2 อัตรา
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- อัตราเดิม 1 อัตรา
1.4 ค่าจ้างชัว่ คราว
- ลูกจ้างชัว่ คราว 18 อัตรา

งบประมาณ(ผลผลิต)

งบอุดหนุน

เงินรายได้

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

ปวช.
บกศ.
(เรียนฟรี)
10,214,139 10,574,356 433,600 40,000 1,204,100 1,911,440 5,945,973
6,225,000 9,576,756
1,787,908
ปวช.

6,000,000

ปวส.

ระยะสั้น

7,162,200
1,671,600
17,616
725,340

216,000
1,702,770

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
30,323,608
17,589,664
13,162,200
1,671,600
17,616
725,340
216,000
1,702,770

1.5 ค่าประกันสังคม
- ค่าประกันสังคม(พนักงานราชการ)

9,000

9,000

- ค่าประกันสังคม(ลูกจ้างชัว่ คราว)

85,138
200,000 1,251,685
200,000
200,000

85,138
3,212,400
200,000
200,000

200,000

579,900

1,379,900

200,000

100,000

900,000

100,000

100,000

50,000

50,000

- ค่าซ่อมครุภัณฑ์

100,000

100,000

- ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

229,900

229,900
-

467,785

632,500

267,785

312,500

2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
-เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
2.2 ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการ- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

1,240,715
-

490,000
-

30,000
-

-

200,000

400,000

-

-

200,000

400,000

- ค่าซ่อมรถแทรคเตอร์

-

- ค่าเงินสมทบประกันสังคม

2.3 ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน

54,715

80,000

30,000

4,715

20,000

20,000

-
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
- วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น

งบประมาณ(ผลผลิต)
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

งบอุดหนุน

เงินรายได้

ปวช.
(เรียนฟรี)

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

50,000

60,000

10,000

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)

986,000

10,000

-

- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าประกันรถยนต์
- ค่าธรรมเนียมฯ
3. งบลงทุน

12,000

1,815,000

3.1 ครุภัณฑ์
-ชุดปฏิบตั ิการแปรรูปเนือ้ สัตว์

1,400,000

1,400,000

415,000

415,000

- ชุดปฏิบตั ิการเพาะเห็ด

-

-

-

200,000

320,000

4,000

1,000,000

4,000

16,000
10,000
971,100
1,200
1,700

219,700

2,034,700
-

10,000
971,100
1,200
1,700
-

-

-

-

-

- ครุภัณฑ์

219,700

3.2 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน

206,400

-

39,000 40,000

- อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ใหม่และหุน่ ยนต์
- โครงการเงินอุดหนุนนักเรียน
อาชีวศึกษาเพือ่ การพัฒนาชนบท
- โครงการเงินอุดหนุน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- ค่าอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
- อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตร
ระยะสั้น
- โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรม
องค์การ อกท.
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

60,000

578,440

-

219,700
923,840

40,000

40,000

136,400

136,400

60,000

60,000

20,000

20,000
39,000

39,000

50,000

50,000

578,440

578,440
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
5.งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ(ผลผลิต)
ปวช.

ปวส.

118,000

507,600

-โครงการปลูกจิตสานึกทรัพยากรป่าไม้

ระยะสั้น
-

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

-

172,000

ปวช.
(เรียนฟรี)

บกศ.

-

-

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
797,600
50,000

20,000

-โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคี

20,000

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพือ่ คืนครู
- โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้
ทรงคุ
ณค่า
-โครงการรณรงค์
ปอ้ งกันและ

20,000
20,000

117,600

117,600

300,000

300,000

18,000

18,000

-โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
-โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

เงินรายได้

50,000

-โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

แก้ไขปัญหายาเสพติด

งบอุดหนุน

132,000

132,000

100,000

100,000

-โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
6. โครงการ

609,024

-

6.1 โครงการตาม พรบ.
งบประมาณ

590,000

-

40,000

40,000
364,600
-

-

972,100

-

950,000

1,133,000 2,686,680

-

-

5,765,404
1,540,000

-โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่
ชุมชน(Fix it Center)

590,000

590,000

- โครงการความร่วมมือผลิต
กาลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนอง
ภาคการผลิตและบริการฯ

160,000

160,000

- โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

50,000

50,000

-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
อาชีวศึกษา

50,000

50,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบประมาณ(ผลผลิต)
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

งบอุดหนุน

เงินรายได้

ปวช.
(เรียนฟรี)

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

50,000

50,000

- โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนการวัดประเมินผล
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ

50,000

50,000

-โครงการพัฒนาเกษตรกรเพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพในชุมชน
- โครงการพัฒนาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
รองรับการเป็นSmart College
6.2 โครงการตามภาระงาน
สถานศึกษา
6.2.1 โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
-โครงการงานบริหารงานทัว่ ไป
-โครงการเอกสารการพิมพ์
-โครงการงานประชาสัมพันธ์
-โครงการงานบุคลากร
-โครงการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
บุคลากร
-โครงการจัดงานมุทติ าจิต
ผู้เกษียณราชการฯ

90,000

90,000

500,000

500,000

19,024

-

364,600

-

22,100 1,133,000 2,686,680

4,225,404

19,000
100,000
22,500
4,500

19,000
100,000
22,500
4,500

50,000

50,000

18,000
50,000
9,690

18,000
50,000
9,690

27,855
4,000
5,000
200,000
14,000
18,600

27,855
4,000
5,000
200,000
14,000
18,600

2,000

2,000
40,000
10,000

-โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
-โครงการงานการเงิน
- โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบการคลัง
-โครงการงานบัญชี
-โครงการงานพัสดุ
-โครงการงานอาคารสถานที่
-โครงการงานทะเบียน
-โครงการจัดพิธีรับ
6.2.2 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

-โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
-โครงการกีฬาและนันทนาการ
-โครงการวันสาคัญ

40,000
10,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบประมาณ(ผลผลิต)
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

-โครงการเดิน-วิง่ ทดสอบ
สมรรถภาพนักศึกษา
- โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
- โครงการค่ายคุณธรรมนาความรู้
-โครงการการประชุมวิชาการ
อกท.หน่วยพัทลุง
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเครือ่ งยนต์เล็กเพือ่
การเกษตร
- โครงการฝึกอบรมการใช้และ
บารุงรถแทรกเตอร์
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

งบอุดหนุน

เงินรายได้

ปวช.
(เรียนฟรี)

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

14,000
3,000
20,000

14,000
3,000
20,000

130,000
2,000

130,000
2,000

11,500

11,500

10,600
10,600
10,000

10,000

- โครงการประกวดดนตรีต่อต้าน
ยาเสพติด ครัง้ ที่ 1

8,500

8,500
3,355
10,000
17,000
-

3,355
10,000

- โครงการสวัสดิการพยาบาล
- โครงการงานปกครอง
- โครงการประชุมผู้ปกครอง
- โครงการครูทปี่ รึกษา
- โครงการงานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
- โครงการปัจฉิมนิเทศ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- โครงการพีช่ วนน้องมาเรียน
- โครงการจัดทาคู่มือนักศึกษา
- โครงการจัดหาทุนการศึกษา
- โครงการงานสวัสดิการนักเรียนฯ
-โครงการฝึกอาชีพแก่นกั เรียน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน

90,000

90,000

-โครงการพิเศษและบริการชุมชน

274,600

274,600

17,000
5,000
17,000
18,800
13,500
3,300
450,000

5,000
17,000
18,800
13,500
3,300
450,000

6.2.3 โครงการฝ่ายวิชาการ
-โครงการจัดหาวัสดุการเรียน
การสอน
-โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
-โครงการฝึกอาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

250,000
150,000

250,000
150,000
7,170

7,170

Jin
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบประมาณ(ผลผลิต)
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

งบอุดหนุน

เงินรายได้

ปวช.
(เรียนฟรี)

บกศ.

-โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทาโครงการพัฒนาทักษะฯ
-โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
สมรรถนะทัว่ ไปและสมรรถนะฯ
-โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ฯ

16,000

16,000

-

-

-

-

-

10,000
1,000

10,000
1,000

-โครงการงานวัดผลประเมินผล
โครงการวัดความถนัดทางวิชาชีพ
-โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติระดับอาชีวศึกษา
-โครงการเทียบโอนผลการเรียนรู้
-โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
-โครงการการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริง
-โครงการส่งเสริมให้นกั เรียนทุก
คนมีแฟ้มสะสมงาน
-โครงการ ติวPre-Vnet
-โครงการงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
-โครงการงานสื่อการเรียนการสอน
- โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนฯ
-โครงการเช่าสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตเพือ่ จัดการเรียนการสอน
-โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
-โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง
- โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
6.2.4โครงการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

-

15,000

-

15,000

-

-

-

-

3,000
12,000

3,000
12,000
-

19,024

19,024
14,000

14,000

20,000

20,000

5,000

5,000

Jin

51
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
โครงการงานวางแผนและ
งบประมาณ
โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบประกัน
โครงการส่งเสริมผลิตการค้า
โครงการความร่วมมือ
โครงการสวนยางพารา
โครงการดูแลปาล์มน้ามัน
โครงการทานาปี
โครงการสาธิตเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทฤษฎีใหม่
โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการผลิตผัก
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ต่อเนือ่ ง
โครงการเลี้ยงไก่เนือ้
โครงการโคเนือ้
โครงการปรับปรุงโรงเรือนสุกร
โครงการอัดฟ่อนฟาง
โครงการผลิตน้าดื่มเพือ่ จาหน่าย
- สารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

งบประมาณ(ผลผลิต)
ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษ โครงการ
ฐ์/หุ่นยนต์

งบอุดหนุน

เงินรายได้

ปวช.
(เรียนฟรี)

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

9,550
5,500
1,610
4,940
5,400
512,900
180,000
197,500

9,550
5,500
1,610
4,940
5,400
512,900
180,000
197,500

25,000
7,880
10,000
500,000
86,400
225,000
40,280
150,000
9,500
24,450

25,000
7,880
10,000
500,000
86,400
225,000
40,280
150,000
9,500
24,450

Jin
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55

Jin

56

Jin

57

Jin

58

0.3

Jin

โครงการที่ 1
โครงการ งานบริหารงานทั่วไป
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุปรีดา นิลจันทร์ และบุคลากรประจางานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่ต้องดาเนินการด้วยระบบเอกสาร โดยเฉพาะในปัจจุบันจาเป็นต้องใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ – ส่งเอกสาร หรือการเก็บรักษา การยืม การทาลาย ส่วนขอบข่ายของงานเริ่ม
ตั้ง แต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจา ทาสาเนา แพร่ข่าวสาร คาสั่ ง ระเบียบข้อบัง คับแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนการบันทึกจดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง หรือการเสนอสั่งการ จะเห็นได้ว่าการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง และการบารุง ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จึงจะทาให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นระบบ ถูกต้องและรวดเร็ว จึงจาเป็นจะต้องมีการดูแลระบบที่ดี มีวัสดุ
และอุปกรณ์ที่พร้อมเพรียงและมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระบบ
5.2 เพื่อบริการเอกสารทางราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อให้การบริหารงานรับ – ส่งหนังสือราชการมีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
การดาเนินงานบริหารงานทั่วไปและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ คิดเป็นร้อยละร้อย
6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปทุกระบบถูกต้องตามระเบียบ การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อราชการ
7. สถานที่ดาเนินการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. วางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
45
19,000
รวม
45
19,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 45
19,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ระบบงานบริหารงานทั่วไปถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
การบริหารงานบริหารงานทั่วไปประสบผลสาเร็จ ร้อยละร้อย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนินงาน ด้วยวิธีการสังเกต ติดตาม และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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โครงการที่ 2
ชื่อโครงการ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุปรีดา นิลจันทร์
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์ ) เป็นงานที่ต้องให้บริการด้านงานพิมพ์ การจัดทาสาเนาหนัง สือ
ราชการ เอกสาร ข้อมูลข่าวสาร คาสั่ง ระเบียบข้อบังคับ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
และเอกสารอื่น ๆ แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การบริการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดผลดีต่อระบบงานราชการ จึงจาเป็นจะต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งานและมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการจัดทาสาเนาเอกสารทางราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้การบริหารงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) มีประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
การดาเนินงานงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละร้อย
6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ
7. สถานที่ดาเนินการ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. วางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
11
100,000
รวม
11
100,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 11
100,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ระบบงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
การบริหารงานงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ์) ประสบผลสาเร็จ ร้อยละร้อย

หมายเหตุ

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนินงาน ด้วยวิธกี ารสังเกต ติดตาม และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
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โครงการที่ 3
โครงการ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทสาคัญในการประสานงานให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันทัน
ต่อเหตุการณ์ มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่จะทาให้การปฏิบัติงาน คล่องตัว รวดเร็ว ฉับไว
และสร้างความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และชุมชน และบุคลากรภายในทุกส่วน ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์จาต้องวางเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพของงานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาและทิศทางตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
5.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5.3 เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภารกิจ การบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง และเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6.1.2 เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้ายประกาศ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จานวน 2 บอร์ด
โดยปรับเปลี่ยนเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี
6.1.3 เผยแพร่ข่าวสารทุกวันทาการ ทางสื่อเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เวลา 11.30 - 12.00 น.
6.1.4 ปรับปรุงเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ โดยติดตั้งลาโพงเสียงตามสายเพิ่มเติม จานวน 4 จุด
6.1.5 เผยแพร่วารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 5 ฉบับ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากร ประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจการ
บริหารงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
6.2.2 องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
2. อนุญาตจัดซื้อ/จ้าง
3. ดาเนินการตาม 6.1.1-6.1.5

4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
4,770
- ค่าวัสดุ
12
17,730
รวม
13
22,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
1
17,500
รวมทั้งสิ้น
40,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ข้าราชการครู นักเรียน ประชาชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา
11.1.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เป็นหน่วยงานที่สาธารณชนได้รับทราบภารกิจ
และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกาลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมและเผยแพร่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
12.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 4
โครงการ จัดซื้อวัสดุงานบุคลากร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุวลี กุลฑล 2. นายมลฑา กุลฑล 3. บุคลากรประจางานบุคลากร
งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบุคลากรเป็นงานที่รับผิดชอบเกี่ ยวกั บ การแนะนา เผยแพร่ และดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ตลอดทั้ง ดาเนินงานอื่นๆ ในการบริการอานวย
ความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา การพัฒนางานบุคลากรจึง จาเป็นต้องจัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
และการเก็บข้อมูลให้เป็ นปัจจุบันและมีความเป็นระเบี ยบเรียบร้อย ดั ง นั้นเพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จาเป็นต้องมีวัสดุสานักงานพร้อมเพื่อใช้ในการอานวยความสะดวก
ในการทางาน และการบริการแก่บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีวัสดุสานักงานที่จาเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้การบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว
5.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
สามารถให้บริการแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ตามต้องการของทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
20
4,500
รวม
20
4,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 20
4,500

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
การดาเนินงานถูกต้องตามระเบียบ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
การดาเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริการข้อมูล ดาเนินการด้านต่าง ๆ ได้ทันเวลาและ
ถูกต้องตามระเบียบ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 5
โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุวลี กุลฑล 2. นายมลฑา กุลฑล 3. บุคลากรประจางานบุคลากร
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งงานบุคลากร
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาวิทยาลั ย ฯ อันเป็นส่วนรวม โดยการเปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรได้
ประสบการณ์ตรงจากการได้เห็น ได้สัมผัส ความทันสมัยทางด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์ของ
โลกในปัจจุบันที่กาลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครู บุคลากรมีความกระตือรือร้นต่อการ
พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้านให้มากยิ่งขึ้น งานบุคลากรเห็นความสาคัญให้คณะครู และบุคลากรได้พัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรจะได้นาความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน และงานในหน้าที่ให้เหมาะสมต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์มากขึ้น
5.2 เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรได้ตื่นตัวทางวิชาการ
5.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนและหน้าที่รับผิดชอบต่อไป
5.4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาดูงานในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ จานวน 25 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มทักษะแนวคิดที่สามารถนากลับมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. ประสานงานและ
ก.ย.62
เสนอโครงการ
2. กาหนดวัน เวลา ในการไป ม.ค. – พ.ค. 63
ศึกษาดูงาน
3. กาหนดสถานที่ที่ไปศึกษา
ดูงาน

ม.ค. – พ.ค. 63

4. ศึกษาดูงาน

ม.ค. – ก.ย. 63

5. สรุปและรายงานผล
เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ก.ย. 63

ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
เสร็จเรียบร้อย
นางสุวลี กุลฑล
ตามเวลากาหนด
เสร็จเรียบร้อย
นายสุชาติ ชูท้วม
ตามเวลากาหนด
นางสุวลี กุลฑล
นายมลฑา กุลฑล
ผู้เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อย
นายสุชาติ ชูท้วม
ตามเวลากาหนด
นางสุวลี กุลฑล
นายมลฑา กุลฑล
ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ศึกษาดูงาน
นายสุชาติ ชูท้วม
และได้รับประสบการณ์ นางสุวลี กุลฑล
เสร็จเรียบร้อย
นางสุวลี กุลฑล
ตามเวลากาหนด

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
50,000
- ค่าวัสดุ
รวม
50,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
50,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ครู บุคลกรทางการศึกษาตามเป้าหมาย มีความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา เป็นไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ.
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้
การสอน การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 6
โครงการ จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2563
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุวลี กุลฑล 2. นายมลฑา กุลฑล
งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจสาหรับข้าราชการและครอบครัว ดัง นั้นข้าราชการ
ส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษี ยณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และ
มีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั ท ลุ ง ได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
ลูกจ้ างประจาที่ มีความตั้งใจปฏิบัติ งานในหน้า ที่ด้ วยความอุต สาหะ ทั้ง ขณะปฏิ บัติห น้า ที่ราชการและ ที่จะ
เกษียณอายุราชการ และเนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2563 นี้ วิทยาลัยฯ จะมี ครู และลูกจ้างประจา จะเกษียณอายุ
ราชการจานวน 8 คน จึงมีความประสงค์จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจา เพื่อแสดง
ความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจา รวมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
5.2 เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
5.3 เพื่อให้ครู ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตที่มีต่อครู ลูกจ้างประจา และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
5.4 เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2563 จานวน 8 คน คือ ครู 6 คน และ
ลูกจ้างประจา จานวน 2 คน
6.1.2 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ที่เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2563
มาร่วมงานทุกคน
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6.2.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต เป็น
ของขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. จัดเตรียมลูกของผู้เกษียณ
และจัดทาพรีเซ็นเตอร์ชั่น/
รูปที่ระลึก
3. จัดทาป้ายไวนิลติดหน้า
วิทยาลัยฯ
4. ดาเนินการเตรียมงานเลี้ยง
มุทิตาจิตผู้เกษียณ
5. ดาเนินการจัดงานเลี้ยง
มุทิตาจิตผู้เกษียณ
6. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
1
18,000
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
1
18,000

หมายเหตุ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา ที่เกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2563 มาร่วมงานทุกคน
11.1.2 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิต แด่ผู้
เกษียณอายุราชการ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา มาร่วมงานเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
สาหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ
11.2.2 ผู้เกษียณอายุราชการ เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 6
โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุวลี กุลฑล 2. นายมลฑล กุลฑล 3. บุคลากรประจางานบุคลากร
งานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้มีส่วนสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า หากบุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งทางด้านวิชาการ การดารงชีวิตโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ จะทาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาไปได้
ง่าย และประสบความสาเร็จตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์
ได้บูรณาการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต จึงควรมีการจัดอบรมภายในเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้สามารถนาไปพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได้อย่างดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และ ด้านหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดอบรมภายใน จานวน 3 เรื่อง
- แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC จานวน 2 วัน
- การจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการสอน การทางาน จานวน 3 วัน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน” (หมายเหตุ หัวเรื่องจัดอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ได้รับการอบรมทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

66
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. เตรียมการอบรม
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- อบรมแนวทางการขับเคลื่อน
7
20,000
กระบวนการ PLC
- อบรมจัดทาแผนการจัดการ
7
20,000
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- อบรมเชิงปฏิบัติการ
7
10,000
“Google Apps for Education
เพื่อการเรียนการสอน
รวม
21
50,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
4
50,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ได้ตามเป้าหมาย
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนานาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนางาน และพัฒนา
ตนเองเป็นไปตามมาตรฐานของ สอศ. สมศ.
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดอบรม
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โครงการที่ 9
โครงการ จัดซื้อวัสดุประจางาน งานการเงิน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวเพลินตา บุญเรือง 2. นางสาวจุฑามาส ชูภักดี
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานการเงินรับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลางประเภทเงิน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเต็ม
ขั้น เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร และรับผิดชอบการการเบิกจ่ายเงินนอก
งบประมาณ และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีความจาเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเก็บหลักฐานต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จ่ายเงินให้กับบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการรับ เบิก-จ่ายเงินงบกลาง เงินเดือนและค่าจ้างให้แก่บุคลากร จานวน 60 คน
6.1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บริการรับ เบิก-จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
6.2.2 บริการรับ เบิก-จ่ายเงินทันตามเหตุการณ์ เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
7. สถานที่ดาเนินการ งานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ตรวจเอกสารการ
เบิกจ่าย
2. เสนอผู้มีอานาจลง
นามเอกสารการ
เบิกจ่าย
3. เบิกจ่าย/บันทึก
เอกสารการเบิกจ่ายใน
ทะเบียนคุมการ
เบิกจ่าย
4. เขียนเช็ค/เงินสด
5. จ่ายเช็ค/เงินสด
6. ส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายให้งานบัญชี
7. จัดเก็บเอกสารการ
เบิกจ่าย
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
18
9,690
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 18
9,690

หมายเหตุ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 การติดตาม สรุปผลการเบิก – จ่ายเงินประจาเดือน
11.1.2 การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบการเบิก -จ่ายเงิน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 แบบตรวจสอบ
12.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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โครงการที่ 10
โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการคลัง และการเบิกจ่าย
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและงานพัสดุ
งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง รวมถึงข้อกาหนดต่าง ๆ
ของทางราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียด ซึ่งวิทยาลัยฯ ต้องถือปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว
ทันตามกาหนดเวลา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อมิให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบที่กาหนด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และงานพัสดุบุคลากรของวิทยาลัยฯ
จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก สามารถดาเนินการให้การจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างของ
วิทยาลัยฯ เกิดผลประโยชน์ และรู้เกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการ
คลังการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง” ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบดียิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการคลัง การเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง
5.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
5.4 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการคลัง การเบิกจ่ายเงิน และระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง จานวน 2 วัน
6.1.2 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการอบรมทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการคลัง การเบิกจ่ายเงิน
และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้มากขึ้น
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6.2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
6.2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการอบรมเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. เตรียมการอบรม
3. ดาเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
9,600
- ค่าใช้สอย
15,200
- ค่าวัสดุ
3,055
รวม
27,855
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
27,855

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการอบรมพัฒนา เป็นไปตามมาตรฐานของ สอศ. และ สมศ.
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ศึกษาความพึงพอใจในการจัดอบรม
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โครงการที่ 11
โครงการ งานการบัญชี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางถนอมรัตน์ ชูหนู
งานการบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปีงบประมาณ 2563 ระบบงานการบัญชีมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติการหลายอย่างตามกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
งานการบัญชีมีลักษณะการปฏิบัติ คือ เก็บข้อมูล การับ และจ่ายเงินของวิทยาลัยฯ นามาบันทึก จัดหมวดหมู่
จัด ทาทะเบีย นคุ มแต่ ละรายการ ตรวจสอบความถู กต้ อ งของรายการแต่ ละหมวดรายรับ รายได้ และแต่ ล ะ
หมวดหมู่ของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท จะบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ GFMIS จัดพิมพ์รายงานแต่ละ
รายการประมวลผล ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทารายงานประจาเดือน จัดทารายงานงบประจาปี จัดทารายงาน
งวด 1-16 จัดทารายงานงบการประเมินผลงานการบัญชีประจาปีและเดือน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานการบัญชี ประจาปี 2563
5.2 เพื่อรักษาคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ได้จัดทาบันทึกตามทะเบียนคุมต่าง ๆ และนาข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ครบ 12 เดือน
6.1.2 ได้จัดทารายงานงบต่าง ๆ ให้คลัง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ศูนย์ GFMIS
หน่วยตรวจ สอศ. ครบตามระบบ งวด 1-16 งบรายปี งบประจาเดือน 12 เดือน และงบประเมิน เดือน/ปี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้จัดเก็บบันทึกบัญชีต่าง ๆ ตามทะเบียนคุมแต่ละประเภทด้วยระบบมือ และระบบ GFMIS
6.2.2 ได้จัดทาและจัดส่งรายงาน งบทดลอง (งบการเงิน) ให้ต้นสังกัดครบทั้งปี
6.2.3 ได้จัดทารายงานและส่งคลัง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง หน่วยตรวจสอบ ครบตาม
คาขอทั้งปี
7. สถานที่ดาเนินการ งานบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดซื้อวัสดุในปี 2562
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
10
4,000
รวม
10
4,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 10
4,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นามาใช้ในการปฏิบัติงานบัญชี
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ได้จัดทางานบัญชีตามวัตถุประสงค์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการจากงานบัญชี การรายงานผลให้ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
ประจาทุกเดือนและปี
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โครงการที่ 12
โครงการ งานพัสดุกลาง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวกรรณิกา แสงแก้ว 2. นางอัมภา ชูภักดี 3. นายถนัดกิจ ชูสุวรรณ
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานพัสดุ เป็นงานบริการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของวิทยาลัยฯ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างเรียบร้อย จึงจาเป็นต้อง
จัดหา การเก็บรักษา การลงบัญชีรับ - จ่ายพัสดุ การควบคุม และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
5. วัตถุประสงค์
มีพัสดุต่าง ๆ เพียงพอกับการดาเนินงานของงานพัสดุ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ชุดเบิก ให้แก่งานฝ่ายต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ประมาณ 450
ชุด
6.1.2 บริการการเบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงในการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
6.1.3 บันทึกรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
6.2.2 ดาเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. สถานที่ดาเนินการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. จัดซื้อวัสดุ
2. ดาเนินงานพัสดุ
2.1 ทารายงานขอซื้อขอจ้าง
2.2 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2.3 ทาชุดเบิก
2.4 ดาเนินการในระบบ
GFMIS
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
5,000
รวม
5,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
5,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ได้ดาเนินการทารายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง และทาชุดเบิก ประมาณ 400 ชุด
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ดาเนินงานต่าง ๆ ของงานพัสดุเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ด้านผลผลิต ชุดเบิก
12.2 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ ด้านผลลัพธ์ ชุดเบิก

หมายเหตุ
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โครงการที่ 13
ชื่อโครงการ งานอาคารสถานที่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบ สอศ. ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 2552 ข้อที่ 19 กาหนดให้งานอาคารสถานที่มีภาระหน้าที่หลาย
ประการ เพื่อให้มีความครอบคลุม จึงได้แยกหมวดงานเป็น 5 หมวดงาน คือ หมวดรักษาความปลอดภัย, หมวดไฟฟ้า,
หมวดประปา, หมวดซ่อมบารุงและพัฒนาอาคาร, และหมวดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก ๆ หมวดงาน จึงจาเป็นต้องจัดทางบประมาณเพื่อการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่
5.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง การซ่อมบารุง ระบบสาธารณูปโภค
5.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง การซ่อมบารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ทาความสะอาด
6.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้าประปา
6.1.3 ซ่อมเครื่องสูบน้าประปา
6.1.4 ซ่อมระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่าเข้าเครื่องสูบน้า
6.1.5 ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารต่าง ๆและซ่อมไฟฟ้าถนน
6.1.6 ซ่อมระบบท่อเมนส่งน้าประปา
6.1.7 ซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
6.1.8 ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จานวน 3 เครื่อง
6.1.9 จัดซื้อเครื่องสูบน้าประปา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีน้าประปาที่สะอาดใช้
6.2.2 เพิ่มแสงสว่างในจุดที่อับ ดูแลบารุงรักษาระบบสายไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหาย มีความปลอดภัย
6.2.3 ลดการรั่วซึม ทาให้สามารถใช้น้าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
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. นาเสนอโครงการ
2. จัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการ
ซ่อม ปรับปรุง
3. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
60,000
- ค่าวัสดุ
140,000
รวม
200,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
145,200
รวมทั้งสิ้น
72
345,200
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์อาคารและสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ์(Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

หมายเหตุ
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โครงการที่ 14
โครงการ งานทะเบียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายพิเชษฐ์ จินตสูต 2. นางสุรัติวดี ชูเซ่ง 3. นางสาวสุภาพร บุญช้าง
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานทะเบียนเป็นงานที่สาคัญงานหนึ่ง เพราะจะต้องดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทาการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับชั้นปี การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา การออกเอกสารต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษา การจัดทา รบ.1, รบ.2, การออกประกาศนียบัตร, ใบรับรอง การจัดทาข้อมูลนักศึกษา การให้บริการ
ด้านต่าง ๆ แก่ครูและผู้ปกครอง ฯลฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา
5.2 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น ๆ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา จานวน 300 คน
6.1.2 รบ. 1 ประกาศนียบัตรศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จานวน 90 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษามีความถูกต้อง
6.2.2 รบ.1, รบ.2 ประกาศนียบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีความถูกต้อง
6.2.3 ครู/อาจารย์ และผู้ปกครอง นักศึกษา ได้รับบริการจากงานทะเบียน
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับสมัครนักศึกษาใหม่/ขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา/
ลงทะเบียนเรียน
ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม่/
จัดทาบัตรนักศึกษา/
บันทึกประวัตินักศึกษา
จัดทาข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคล
บันทึกผลการเรียน/
ตรวจสอบ/จัดทา GPA/รบ.
1/รบ.2/ประกาศนียบัตร/
นักศึกษารับประกาศนียบัตร
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
25
14,000
รวม
25
14,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 25
14,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา GPAX GPA และ PR ของนักศึกษา ปวช.3 นาส่งต่อ อาชีวศึกษา
จังหวัด และ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ถูกต้องทันตามเวลาที่กาหนด
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษาที่จบ ปวช. และ ปวส. จะได้รับ รบ.1 และประกาศนียบัตรทันตามเวลาที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 15
โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายพิเชษฐ์ จินตสูต 2. นางสุรัติวดี ชูเซ่ง 3. นางสาวสุภาพร บุญช้าง
งานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯได้กาหนดให้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น เป็นประจา
ทุกปี ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ กับนักศึกษา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และทาให้นักศึกษามีความรักความผูกพันต่อสถาบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา
5.2 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
5.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร 70 เปอร์เซ็นต์
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรตามวันเวลาที่กาหนด
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสนอโครงการ
เสนอผู้บริหารแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่
จบแต่ละระดับชั้น
พิธีมอบประกาศนียบัตร
รายงานสรุป
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
4
13,600
- ค่าวัสดุ
2
5,000
รวม
6
18,600
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
6
18,600
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาที่จบ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษาที่จบ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรทันตามเวลาที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 16
โครงการ จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพเป็นคนดี
มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิ บัติตน ต้อง
มุ่ง สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมี
คุณธรรม มี งานทา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี และมีนโยบายให้สถานศึกษาดาเนินการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) นักเรียน นักศึกษา และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มี
หน้าที่บริหารการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา และสนองนโยบายดังกล่าวและใน
การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
5.3 เพื่อจัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีทัศคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
6.2.2 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอในการดาเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. สรุปรายงานผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
2,000
รวม
2,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
2,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และความสาเร็จ
ของการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจาเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 17
โครงการ กีฬาและนันทนาการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รู้คุณค่าของการออกกาลังกาย เสริมสร้างทักษะในการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็นผลให้เกิดความรัก ความ
สมานฉันท์ กลมเกลียว ลดปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพกาย ใจ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้าใจจากกระบวนการทางานและกีฬา และนันทนาการ
5.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง
นันทนาการ จานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาเห็นคุณค่าและความสาคัญของการออกกาลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้าใจ ทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. ดาเนินการตามโครงการ
3. สรุป/รายงานผลการจัด
กิจกรรม
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
33,000
- ค่าวัสดุ
7,000
รวม
40,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
40,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษา ครูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกาลังกาย และนันทนาการ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษามีสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 18
โครงการ กิจกรรมวันสาคัญ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนเพื่อให้เป็นคนเก่ง
คนดี มีความสุข และรวมถึงเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีง ามตามวิถีชีวิต และ
สังคมไทยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ของสถาบันที่จัดทั้งในและนอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่มุ่งเน้นประกอบด้วยวันสาคัญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ วันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช วันวิ
สาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณค่าของความ
เป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย
5.2 เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และท้องถิ่น
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
เทศกาลต่าง ๆ ทุกกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทยและวัฒนธรรมไทย
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7. สถานที่ดาเนินการ จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทศกาลต่าง ๆ
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. วันสารทเดือนสิบ
3. วันปิยมหาราช
4. วันพ่อแห่งชาติ
5. วันขึ้นปีใหม่
6. วันมาฆบูชา
7. วันวิสาขบูชา
8. วันไหว้ครู
9. วันอาฬหบูชา
10. วันเข้าพรรษา
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

12. สรุป/รายงานผล
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
10,000
รวม
10,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ความสาเร็จของการร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตไทย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจาเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 19
โครงการ เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมการวัดระดับความสามารถของร่างกาย เพื่อประเมินระดับ
ความสามารถว่า ดีม ากน้อ ยเพียงใด โดยเฉพาะความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื้อ ความทนทานของกล้ ามเนื้ อ
ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่งว่องไว และความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่ง
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันทุกปีเป็นประเพณีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจในช่วงต้นปีการศึกษา ประกอบกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการ
สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพพลานามัย การกีฬา แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพร้อมทางกายแก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา
5.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
5.4 เพื่อสร้างความสามัคคี การทางานเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จานวน 250 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา มี
พลานามัย บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้าใจจากกระบวนการ
ทางาน
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดกิจกรรม
3. สรุป/รายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
14,000
รวม
14,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
14,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ความสาเร็จของการจัดเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษาได้เสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 20
โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง และแผนกวิชา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายให้สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตน ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย มีทัศ นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่
มั่น คงมี คุ ณ ธรรม มี ง านท า-มี อ าชีพ และเป็น พลเมื อ งที่ ดี และมี น โยบายให้ สถานศึก ษาในสั ง กั ด ทุก แห่ ง
ดาเนิน งานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และสนับสนุน การจั ดกิจกรรมส่ ง เสริม ด้านคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียน เพื่อเป็นการตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการสถานศึกษาคุณธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียน
นักศึกษา เป็นผู้นา ผู้พัฒนา ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ได้ในสัง คมได้อย่างเป็นสุข สามารถ คิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อม
ด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา-มี
อาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา ตระหนักถึงความจาเป็นในการปูองกันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อให้ผู้นามาดาเนินการขยายผลสู่ชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความเป็นผู้นา ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมอย่างเป็น
สุข จานวน 200 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผู้นา ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสัง คมได้อย่างเป็นสุข มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 200
คน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ดาเนินการ
2.1 การวางแผนงาน
คุณธรรม
2.2 สร้างกลไกการลงมือ
ปฏิบัติ
2.3 กาหนดการติดตาม
นิเทศงาน
2.4 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
3,000
รวม
3,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
3,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่
ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม จานวน 200 คน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่
ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม จานวน 200 คน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานเมื่อดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
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โครงการที่ 21
ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรมนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียน เพื่อเป็นการ
ตอบสอนงนโยบายดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นา
ตามธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้นา ผู้พัฒนา ตลอดจนเป็นผู้
มีทั ก ษะชี วิ ต สามารถอยู่ ไ ด้ใ นสั ง คมได้ อย่ า งเป็ น สุ ข สามารถคิ ด วิเ คราะห์ แ ก้ ปัญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในชี วิ ต ได้ มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นา ตระหนักถึงความจาเป็นในการปูองกันปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อให้ผู้นามาดาเนินการขยายผลสู่ชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พัฒนาความเป็นผู้นาตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข จานวน 110 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใหม่มีภาวะผู้นา ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าเป็นสุข มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรมฯ
3. สรุป/รายงานผลการจัด
กิจกรรม
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
4,000
- ค่าใช้สอย
12,450
- ค่าวัสดุ
3,550
รวม
20,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
20,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการอบรม
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 22
ชื่อโครงการ กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยพัทลุง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นองค์กรของนักศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้ในการพัฒนานักศึกษาอาชีวเกษตร
โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ และประสบการณ์นาไปสู่การพัฒนา
อาชีพ และแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจาวันได้
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
ทักษะวิชาชีพ การหารายได้ และออมทรัพย์ การเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นา ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังกล่าวดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยคณะกรรมการดาเนินงานระดับหน่วย และสมาชิกทุก ๆ
คน ภายใต้การกากับดูแล และให้คาแนะนาปรึกษาของครูที่ปรึกษา
การพัฒนาตนเองของมวลสมาชิก ความสาเร็จ ความก้าวหน้า และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
การศึกษาสมาชิกต้องใช้ความพยายาม ความเข้มแข็งอดทนและกาลังใจที่เข้มแข็งเพื่อชนะปัญหาอุปสรรคต่าง
ๆ ผลงานและกิ จกรรมต่า ง ๆ ที่เ กิด ขึ้ นจากการด าเนิ นงานของสมาชิ กในระดั บหน่ วยควรนามาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกคนอื่น ๆ และบุคคลทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยทั้งระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ที่มีผลงานและประสบความสาเร็จ และผู้ทาคุณประโยชน์แก่
องค์การฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นบุคคลตัวอย่างสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก อกท. คนอื่น ๆ ในการ
พัฒนาตนเองในอนาคต
5.2 เพื่อให้สมาชิกได้นาความรู้ และผลงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
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5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดยการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ
5.4 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประสบการณ์การทางานร่วมกัน ภาวะผู้นา และการมีส่วนรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย
5.5 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างสมาชิก อกท.
5.6 เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
5.7 เพื่อให้สมาชิกดาเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับหน่วย โดยกิจกรรมที่
ดาเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วย
6.1.1 การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจาปีการศึกษา 2563
6.1.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 8 สาขาวิชาชีพ
6.1.3 การประกวดผลงาน และความก้าวหน้าทางการเกษตร
6.1.4 การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท.
6.1.5 การประกวดนิทรรศการวิชาการ
6.1.6 การแสดงนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
6.1.7 การแสดง และจาหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก อกท.
6.1.8 การนาเสนอผลงาน อกท.
6.1.2 สมาชิก อกท.ของหน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ ปี
การศึกษา 2563 ประมาณ 100 คน
6.1.3 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง มีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติปีการศึกษา 2563
ประมาณ 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ได้พัฒนาความเป็นเลิศ และมีทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รู้จัก
การหารายได้และออมทรัพย์ ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นา ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบออบการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติตามลาดับขั้นหรือกระบวนการ อกท.
6.2.2 สมาชิกสามารถนาความรู้ ทักษะประสบการณ์ทางด้านการเกษตรไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
ไทยได้
6.2.3 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม อกท. ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุม
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
35,000
- ค่าวัสดุ
50,000
45,000
รวม
50,000
80,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
50,000
80,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 สมาชิก อกท. ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้าน
วิชาการ และงานอาชีพที่สนใจ
11.1.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
ฯ และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มากขึ้น
11.1.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเกษตร
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 อกท.หน่วยพัทลุง สามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนร่วมงาน
ประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ
11.2.2 ประชาชน และผู้มาร่วมงานได้มีความรู้ความเข้าใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท.
11.2.3 สมาชิกดาเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาใช้การ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ประมวล วิเคราะห์ นาเสนอเพื่อการพัฒนา
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โครงการที่ 23
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การแปรปรวนของฤดูกาล
ภั ย ธรรมชาติ ต่ า ง ๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด ารงวิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ สาเหตุ ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย ทาลายสิ่งแวดล้อม ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา
ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ภาคที่อยู่
อาศั ย เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น น้ ามั น ก๊ า ซธรรมชาติ ถ่ า นหิ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในการดาเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมส่ง เสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
จิตสานึกการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นาไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ปุาไม้ การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
การเกษตร
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และร่วมกับชุมชนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 100 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้าใจ ทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
4
2,000
รวม
4
2,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
4
2,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี มีจิตบริการ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 24
ชื่อโครงการ อบรมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการทาการเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงเพื่อประหยัดเวลา และได้งานที่รวดเร็วขึ้น เพราะ
เกษตรในปัจจุบันจะต้องแข่งขันกับเวลา ในการนาผลผลิตสู่ท้องตลาดให้ทันความต้องการของผู้บริโภค เพราะ
ถ้าเตรียมพื้นที่เพาะปลูกช้า จะทาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดช้าไปด้วย บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด
จึงนาเครื่องยนต์เล็กคูโบต้า เข้ามาฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยฝึกอบรม
การดูแลรักษาและถอดเครื่องประกอบเครื่องยนต์เล็กคูโบต้า ทางชมรมช่างกลเกษตรจึงนาสมาชิกและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาและถอดประกอบเครื่องยนต์
เล็กคูโบต้า เพื่อจะได้นาไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกการทางานร่วมกันอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดูแลรักษาและถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กคูโบต้า
5.3 เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.4 เพื่อเสริมสร้างความดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่สมาชิก
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจมีทักษะการดูแลรักษาและถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กคูโบต้า
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบFix it
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
4
11,000
- ค่าวัสดุ
1
500
รวม
5
11,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
5
11,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา มีและผู้สนใจมีทักษะการดูแลรักษาและถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กคูโบต้า
จานวน 50 คน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนในสามารถดูแลรักษาและถอดประกอบเครื่องยนต์เล็กคูโบต้า ได้ถูก
วิธีและปลอดภัย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วิธีวัดผลและประเมินผล
1. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ - จานวนลงทะเบียนฝึกอบรมฯ
2. ภาพการฝึกอบรมฯ
- สังเกต
- ตรวจสอบประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
- ใบลงทะเบียน
- แบบสังเกต
- แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม
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โครงการที่ 24
ชื่อโครงการ การฝึกอบรมการใช้และบารุงรถแทรกเตอร์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย / ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการทาการเกษตรในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องทุ่นแรงเพื่อประหยัดเวลา และได้งานที่รวดเร็วขึ้น เพราะ
เกษตรในปัจจุบันจะต้องแข่งขันกับเวลา ในการนาผลผลิตสู่ท้องตลาดให้ทันความต้องการของผู้บริโภค เพราะ
ถ้าเตรียมพื้นที่เพาะปลูกช้า จะทาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดช้าไปด้วย บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จากัด
จึงนารถแทรกเตอร์เข้ามาฝึกอบรมการใช้ให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยฝึกการขับรถ การไถ
จานพรวน การไถโรตารี่ การดันดิน การดันดิน ทางชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร จึงนาสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ในการใช้รถแทรกเตอร์เพื่อจะได้นาไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สมาชิกมีทักษะประสบการณ์ในการใช้รถแทรกเตอร์
5.2 เพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.3 เพื่อให้สมาชิกสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
สมาชิกเข้ารับการอบรมการใช้รถแทรกเตอร์ จานวน 45 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
สมาชิกมีทักษะประสบการณ์ในการใช้รถแทรกเตอร์
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ศึกษาข้อมูลและความ
เป็นมาของกิจกรรม
2. เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมชี้แจงสมาชิก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
4. ขั้นตอนการดาเนินตาม
โครงการ
5. ดาเนินการฝึกอบรม
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

1
5
6

2,000
8,600
10,600

6

10,600

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 สมาชิกได้ฝึกการใช้และบารุงรักษาแทรกเตอร์
11.1.2 สมาชิกมีทักษะประสบการณ์ในการใช้และบารุงรักษาแทรกเตอร์
11.1.3 สามารถใช้และบารุงรักษาแทรกเตอร์ได้
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ใบลงชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้และบารุงรักษารถแทรกเตอร์
12.2 ภาพถ่าย

งบFix it
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โครงการที่ 26
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562 และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือระดับภาค/ชาติ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม
โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียนและเป็นการฝึกให้
ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัยเพื่อสนองนโยบายใน
การสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบี ยบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคมจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ วิสามัญ และเข้าร่วมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค/ชาติ
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกการทางานร่วมกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อเป็นการฝึกและทดสอบสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจในการดารงชีวิต
5.3 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาจิตให้มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา
5.4 เพื่อเสริมสร้างความดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา
5.5 เพื่อช่วยในการฝึกนักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสังเกต และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเข้าใจการเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม มีความประพฤติที่ดี
6.2.2 ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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7. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง/ค่ายลูกเสือ จ.ตรัง หรือค่ายลูกเสือ จ.สตูล (ระดับภาค)
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
1
2,000
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
8
8,000
รวม
9
10,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9
10,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จานวน 50 คน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม มีความประพฤติที่ดี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดสภาพความสาเร็จ
วิธีวัดผลและประเมินผล
1. จานวนลูกเสือวิสามัญที่เข้าร่วม
- สารวจการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา
- สังเกต
ช่วยเหลือสังคม มีความประพฤติที่ดี - ตรวจสอบประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบสารวจ
- แบบสังเกต
- แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม
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โครงการที่ 27
ชื่อโครงการ ประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สภาพและเหตุการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบัน ยังมีการเคลื่อนไหวและแพร่ขยายไปสู่เยาวชนทั้งในแหล่ง
ชุมชนและสถานศึกษา ซึ่งยากต่อการปูองกันแก้ไข สถานศึกษานับเป็นแหล่งที่มีเยาวชนเป็นจานวนมาก หากมี
การแพร่ขยายของสารเสพติดทั้งหลายก็จะเป็นบ่อนทาลายเยาวชนของชาติที่สาคัญมาก วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งเสพติดและพยายามจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้นักเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตื่นตัวและมีจิตสานึกในการเฝูาระวังไม่ให้สิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามามีอิทธิพล
และเป็นบ่อนทาลายอนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด
การจั ด ประกวดดนตรี ส ตริ ง ต้ า นยาเสพติ ด เป็ น อี ก กระบวนการหนึ่ ง ที่ ท าให้ เ ยาวชนที่ ส นใจและมี
ความสามารถด้านดนตรีได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถที่ตนถนัด ทาให้เกิดมีความมั่นใจและภาคภูมิใจใน
ตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีโอกาสทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอีกด้วย
ดังนั้นกิจกรรมดนตรี จึงได้จัดทาโครงการแข่งขันดนตรีต้านยาเสพติด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
จึงได้จัดให้มีการประกวดดนตรีต้านยาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพจิตใจที่ดี
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านดนตรีของวิทยาลัย
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน
6.1.2 วงดนตรีเกษตรรุ่นใหม่เข้าร่วม จานวน 5 วง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประทับใจ และมีสานึกที่ดีในการรณรงค์
เพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท
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6.2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น เห็นคุณค่าในตนเอง
และมีทักษะในการห่างไกลยาเสพติด
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ขั้นวางแผนเตรียมการ (P)
2. ขั้นการดาเนินงาน (D)
3. ขั้นประเมินโครงการ (C)
4. ขั้นแนวทางการปรับปรุงตามผล
การประเมิน (A)
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
11
8,500
รวม
11
8,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
4
28,800
รวมทั้งสิ้น
15
8,500
28,800
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าประกวด เกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นความสาคัญของการเฝูาระวังปัญหายา
เสพติดและอบายมุขต่าง ๆ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งทางด้านจิตใจที่ดีให้ความสนใจ
และเล่นดนตรีเพิ่มมากขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ส่งสรุปผลการดาเนินการโครงการภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 28
โครงการ งานพยาบาล
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล
งานกิจกรรมสวัสดิการและพยาบาล
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานศึกษาที่มีนักศึกษา ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จานวนมาก ซึ่งอาจทาให้บุคคลดังกล่าวเจ็บ
ไข้ได้ปุวยหรือประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น งานพยาบาลจึงมีความจาเป็นต้องจัดยาและเวชภัณฑ์เพื่อ
ปฐมพยาบาลและบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ปุวยก่อนนาผู้ปุวยส่งโรงพยาบาลต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลขั้นต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร
5.2 เพื่อแนะนาให้ความรู้การปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา
5.3 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สามารถเรียน และปฏิบัติงานได้ตามปกติ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการยาให้นักศึกษาและบุคลากร ประมาณ 50 คน/ปี
6.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ประมาณ 15 คน/ปี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 95% ขึ้นไป
6.2.2 นักศึกษาได้รับความรู้จากการให้คาแนะนาและการจัดปูายนิเทศให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
โรคต่าง ๆ
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องพยาบาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. บริการยาและเวชภัณฑ์
4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
18
3,355
รวม
18
3,355
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
18
3,355
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สมุดบันทึกการใช้บริการที่ห้องพยาบาล (สมาคมศิษย์เกษตรควนกุฎ)
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โครงการที่ 29
โครงการ งานปกครอง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์
งานปกครอง
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข การทะเลาะ
วิวาท ชู้สาว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับ
ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดจากสิ่งเสพติด
อบายมุข การทะเลาะวิวาท ชู้สาว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

112
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินงาน
4. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
4
10,000
รวม
4
10,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
4
10,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคน มีความประพฤติที่เหมาะสม ปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดจากสิ่งเสพติด
อบายมุข การทะเลาะวิวาท ชู้สาว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรายงานผลการดาเนินงาน/สรุปผลการดาเนินงานโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 30
โครงการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 4 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นมีความใกล้ชิด รู้จักผู้เรียนในมิติต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ ลักษณะ
นิสัย และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นอย่างดี ฉะนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน
ชนและท้องถิ่นเป็นส่วนสาคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มี
ความสุขและสาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนดช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้ จึงจาเป็นต้อง
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการศึกษาและด้านพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาประจาชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานงานเรื่องการส่งเสริม
ดูแลนักเรียนนักศึกษาในปกครอง
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
6.1.2 ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม จานวน 250 คน จานวน 2 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. ดาเนินการประชุม
ผู้ปกครอง
3. สรุปผลการประชุม
4. รายงานผลการ
ดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
8
17,000
รวม
8
17,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
8
17,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการศึกษาและด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง
11.1.2 ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม ตามแผนปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล รายงานผลเมื่อสิ้นโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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โครงการที่ 31
โครงการ แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การแนะแนวมี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย น
นักศึกษามีปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการปรับตัวของ
บุคคล นอกจากนี้แล้วสถานศึกษาเกษตรมีนักเรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อมีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่าน
มา การจัดกิจกรรมแนะแนวจะช่วยให้มีนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิต การเรียน
การสอน รู้จักตนเองและยอมรับตนเอง สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่า ง ๆ มีแนวทางใน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมาะสม นาศักยภาพที่ตนเองมีอยู่
มาพัฒนาต่อยอด เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้และทักษะในการทางาน ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาที่จะ
ศึกษาต่อได้ อย่างมั่นใจ หรือตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชี พได้ มีคุณ ลักษณะอันพึ ง ประสงค์ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
5.4 เพื่อดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.5 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันต่าง ๆแก่นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ร้อยละ 90
6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทาหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 80
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6.1.3 นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมทุกคน ร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาได้
6.2.2 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
6.2.3 นักศึกษาที่กู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบและได้กู้ยืมเงินทุกคน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักศึกษามีความรู้ ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตในอนาคต
2) ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้ร้อยละ 90
3) นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทาหรือศึกษาต่อร้อยละ 80
4) นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมทุกคน ร้อยละ 100
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 32
โครงการ ปัจฉิมนิเทศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง บางคนยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของตนเองได้
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้สารวจตนเอง ได้เข้าใจถึงความต้องการของตนเอง
มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพและการศึกษาต่อ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรมีโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิต
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ได้รับการปัจฉิมนิเทศร้อยละ 90
6.1.2 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
และตัดสินใจ มีทักษะชีวิต
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาทุกคนมีความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
6.2.2 นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้ทุกคน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินการ
3. ดาเนินงานตามแผน
4. สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
- ค่าตอบแทน
1,800
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
3
3,200
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000
ทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
10.2.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
10.2.2 นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
10.2.3 นักศึกษามีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 33
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจั ดการเรี ยนการสอนในวิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี พั ทลุง สัง กั ดส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแห่งอื่น เนื่องจากนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาให้ ทุ ก วิ ท ยาลั ย ฯ ในสั ง กั ด มี กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศและศึ ก ษาดู ง านในสถาน
ประกอบการ ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ต้องเข้ารับการ
ปฐมนิเทศทุกคนเพื่อให้เข้าใจบริบท รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรฯ และปรับตัวให้เข้า
กับสถานศึกษาเกษตรได้ งานแนะแนวฯ จึง จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การปรับตัว หลักสูตรการเรียนและ การทัศน
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ตรง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง
5.2 เพื่อนักศึกษาใหม่ได้ไปทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับบริบทของสถานศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศร้อยละ 90
6.1.2 นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงาน
6.1.3 นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
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6.2.2 นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
6.2.3 นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ดีขึ้น
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินการ
3. ดาเนินงานตามแผน
4. สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
1
6,000
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
4
11,000
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
17,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
1) นักศึกษาร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง
2) นักศึกษาใหม่ร้อยละ 90 ได้ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
3) นักศึกษาใหม่ร้อยละ 75 ปรับตัวเข้ากับเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และครูอาจารย์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จานวนร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
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โครงการที่ 34
โครงการ พี่ชวนน้องมาเรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากปัญหานักเรียนที่มาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยฯ
ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวการศึกษา การฝึก 108 อาชีพ การจัด
ดนตรี การจัดมหกรรมอาชีพ แจกแผ่นพับ ใบปลิว จัดนิทรรศการ จัดปูายนิเทศ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ จัด
กิจกรรม Open House กิจกรรม Road Show แต่จานวนนักเรียนนักศึกษาไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ขาดความรู้การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร หรือรูปแบบการเรียนการสอน ดังนั้นงานแนะแนวจึงปรึกษาหารือกับ
ทีมงานเพื่อจัดโครงการพี่ชวนน้องมาเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน
5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรียนสังกัด สพม.เขต 12 จานวน 27 โรง
6.1.2 โรงเรียนสังกัด อบจ. จานวน 2 โรง
6.1.3 โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จานวน 23 โรง
6.1.4 โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 จานวน 17 โรง
6.1.5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 3 โรง
6.1.6 โรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน จานวน 2 โรง
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
6.2.2 ผู้บริหาร นักเรียนและครูแนะแนว มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
6.2.3 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตรและ
สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
2
7,400
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
5
11,400
รวม
7
18,800
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
7
18,800
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบสอบถาม
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โครงการที่ 35
โครงการ จัดทาคู่มือนักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคู่มือนักศึกษามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อนักศึกษาทุกคนทุกระดับการศึกษา เนื่องจากคู่มือ
เปรียบเสมือนเป็นคาตอบในการศึกษา การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ คู่มือ
นักศึกษา ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ หลักสูตรการเรียนการสอน แผนการเรียน การ
วัดผลประเมินผล ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและของวิทยาลัยฯ งานแนะแนวการศึกษา การ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กิจกรรม อกท. งานสวัสดิการพยาบาล
และหอพัก ระเบียบห้องสมุด และงานวิทยบริการ ซึ่งมีความจาเป็นต่อนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีคู่มือนักศึกษาทุกคน
6.1.2 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 มีคู่มือนักศึกษาทุกคน
6.2.2 นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
2. ประชุมกรรมการ
ดาเนินการ
3. ดาเนินงานตามแผน
4. สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
1
13,500
รวม
1
13,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
1
13,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
1) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 100 มีคู่มือนักศึกษา
2) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 36
โครงการ จัดหาทุนการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีพัท ลุง เป็นสถานศึก ษาที่มี นักเรียน นักศึก ษา ที่ ครอบครัวมี ฐานะ
ยากจน ด้อยโอกาส หรือมีปัญหาครอบครัว บิดามารดาหย่าร้าง นักเรียนนักศึกษาพักอาศัยกับปูุ ย่า ตา ยาย
และผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมขนาดเล็ก เช่น ทานา ทาสวนยางพารา
บางส่วนมีอาชีพรับจ้าง ถ้าผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษาก็
ตกต่าไปด้วย ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และในกรณีที่นักศึกษาช่วยเหลือ
กิจกรรมของวิทยาลัยฯ การจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษากลุ่มนี้เป็นกาลังใจสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีจิต
สาธารณะ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการเงินของนักเรียน นักศึกษา เปิดโอกาสในการต่อยอดทาง
การศึกษา จึงจัดให้มีโครงการนี้เพื่อจัดหาเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจน
5.3 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 60
6.1.2 จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้จานวน 50 ทุน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือมีจิต
สาธารณะ
6.2.2 ผู้ให้ทุนการศึกษารู้ภาคภูมิใจ
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการตามโครงการ
3. สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
2
2,000
- ค่าวัสดุ
3
1,300
รวม
5
3,300
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
5
3,300
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชีว้ ัดผลผลิต
จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้จานวน 60 ทุน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 60
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
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โครงการที่ 37
โครงการ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ ได้รับนโยบายและงบประมาณเพื่อให้ดาเนินการงานปฏิรูปการศึกษา กินฟรี อยู่ฟรี ในระดับ
ปวช. จึงมอบให้งานสวัสดิการฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองดังกล่าว เพื่อให้การบริการแก่นักเรียนให้ทั่วถึง
มีความพอใจ ดารงชีพอยู่ระหว่างเรียนอย่างมีความสุขตามอัตภาพ และได้ฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรเป็น
การเพิ่มทักษะ ความมีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการจัดการนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษาเกษตรให้มีทักษะและคุณธรรม
5.2 เพื่อดูแลการรับประทานอาหารประจาวันของนักเรียนปฏิรูป
5.3 เพื่อให้การบริการด้านที่พัก ตลอดถึงอานวยความสะดวกในหอพัก
5.4 เพื่อจัดให้มีสถานที่จาหน่ายอาหารแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วไป
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช. จานวน 153 คน
6.1.2 นักเรียน ปวส. จานวน 124 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีที่พักที่เหมาะสม ได้ฝึกทักษะเกษตรและมีคุณธรรม
6.2.2 มีอาหาร น้าดื่ม บริการแก่นักเรียน
6.2.3 มีสถานที่รับประทานอาหารแก่นักศึกษาทั่วไป
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ/บริการดูแล
นักเรียนนักศึกษาตลอดปี
การศึกษา
3. สรุปรายงานผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
450,000
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
450,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนมีที่พักและได้รับสวัสดิการ ได้ฝึกทักษะเกษตรและมีคุณภาพ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา และพอเพียง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลประจาเดือน และรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนทั่วไป
ค่าจัดการเรียน
การสอน
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โครงการที่ 38
โครงการ โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสานักงาน อกท. หน่วยพัทลุง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นองค์กรของนักศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้ในการพัฒนานักศึกษาอาชีว
เกษตรโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ และประสบการณ์นาไปสู่การ
พัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบยั่ง ยืนโดยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนามาใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
ทักษะวิชาชีพ การหารายได้ และออมทรัพย์ การเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นา ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังกล่าวดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยคณะกรรมการดาเนินงานระดับหน่วย และสมาชิกทุก
ๆ คนภายใต้การกากับดูแล และให้คาแนะนาปรึกษาของครูที่ปรึกษา
ในการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงาน อกท.หน่วยพัทลุง ในส่วนของการตรวจหน่วยดีเด่น
กาหนดให้มีการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วย อกท. จึงควรที่จะสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินงาน อกท. หน่วยพัทลุง และสมาชิกได้ทางานและรับทราบข่าวสารของ อกท.
หน่วยต่าง ๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สมาชิก อกท. ได้ทางานตามเปูาหมายที่วางไว้
5.2 เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามข่าวสารของ อกท. หน่วยต่าง ๆ อกท. ภาคใต้ และ อกท. ระดับชาติ ที่ได้
เผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
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6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะกรรมการ อกท. หน่วยพัทลุง ได้จัดทาเว็บไซต์ได้สะดวกและทันเวลา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะกรรมการ อกท. หน่วยพัทลุง ได้จัดทาเว็บไซต์ และใช้อินเตอร์เน็ตอย่างคุ้มค่า
6.2.2 สมาชิก อกท. ได้รับรู้ข่าวสารของ อกท. หน่วยต่าง ๆ อกท. ภาคใต้ และ อกท. ระดับชาติ ที่
ได้เผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
7. สถานที่ดาเนินการ สานักงาน อกท. หน่วยพัทลุง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุม
4. ดาเนินโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
20,000
รวม
20,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
20,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
คณะกรรมการ อกท. หน่วยพัทลุง ได้จัดทาเว็บไซต์ได้สะดวกและทันเวลา
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
อกท. หน่วยพัทลุง สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ประมวล วิเคราะห์ นาเสนอเพื่อการพัฒนา
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โครงการที่ 39
โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ และบุคลากรประจางานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งดาเนินโครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีเปูาหมายการออกกลางคันเป็นศูนย์ หรือลดลงร้อยละ 20
และทางงานครูที่ปรึกษามีหน้าที่หลักในการให้คาปรึกษา ดูแล แนะนา ส่งเสริมผู้เรียน ให้เป็นคนเก่ง คนดี และจบ
การศึกษาตามหลักสูตร ฉะนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส่งเสริม
การดูแลผู้เรียนของงานครูที่ปรึกษา จึงจัดทาโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดระบบดูแลผู้เรียน
5.2 เพื่อประชุมผู้ปกครอง
5.3 เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดระบบดูแลผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษาทุกคน ตรวจสอบการร่วมกิจกรรมเข้าแถว การเข้าชั้นเรียน
การคัดกรองผู้เรียน กิจกรรมโฮมรูม
6.1.2 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
6.1.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาทุกคน ดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา โดยตรวจสอบการร่วมกิจกรรมเข้าแถว การเข้าชั้น
เรียน การคัดกรองผู้เรียน กิจกรรมโฮมรูม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 ดาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองได้อย่างสะดวกและราบรื่น
6.2.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาได้ทุกคน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. จัดซื้อวัสดุ
2. ดูแลผู้เรียน
3. ประชุมผู้ปกครอง
4. เยี่ยมบ้านนักศึกษา
5. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
14,000
- ค่าวัสดุ
9
23,670
รวม
10
37,670
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10
37,670
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 จัดระบบดูแลผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษาทุกคน ตรวจสอบการร่วมกิจกรรมเข้าแถว การเข้าชั้น
เรียน การคัดกรองผู้เรียน กิจกรรมโฮมรูม
11.1.2 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
11.1.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ครูที่ปรึกษาทุกคน ดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา โดยตรวจสอบการร่วมกิจกรรมเข้าแถว การเข้าชั้น
เรียน การคัดกรองผู้เรียน กิจกรรมโฮมรูม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2.2 ดาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองได้อย่างสะดวกและราบรื่น
11.2.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาได้ทุกคน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลเมื่อดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
12.2 รายงานผลโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

133
โครงการที่ 40
โครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 และ3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และนโยบายฯ ปี พ.ศ. 2563 ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นอกจากมีหน้าที่ห ลักในการจัดการเรียนการสอนให้แ ก่นักเรีย น
นักศึกษาทุกระดับชั้นแล้ว ยังมีหน้าที่ให้คาแนะนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิช าการและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางการเกษตร ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร เพื่อให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว ทาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อันจะเกิดผลต่อนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาใน
การนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และบริการสู่ชุมชน เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในอาชีพ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สถานศึกษาจึงมีความจาเป็นในการจัดทาโครงการพิเศษและบริการชุมชน เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพทางการเกษตร เพื่อพัฒนาประสบการณ์และฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จึงดาเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านการเกษตร เพื่อสร้างองค์
ความรู้และทักษะวิ ชาชี พทางการเกษตรและขยายโอกาสทางการศึ กษาวิ ชาชี พและพัฒนาทั กษะวิชาชีพแก่
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นรุ่น ๆ
โดยระยะเวลาในการฝึกอบรมจะแบ่งตามประเภทของหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้นทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่
และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
5.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ บริการวิชาชีพแก่ผู้สนใจ สร้างงานและรายได้แก่นกั เรียน
นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพ
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5.4 เพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร/สนับสนุนโครงการต่างๆเท่าที่จาเป็น
5.5 เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดบริการวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร
ทั่วไป
5.6 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนทั่วไป
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้นจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 300 คน
6.1.2 บริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป จานวน
ไม่น้อยกว่า 300 คน
6.1.3 บริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป จานวน
ไม่น้อยกว่า 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสัน้ ทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู
เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6.2.2 เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ บริการวิชาชีพแก่ผู้สนใจ สร้างงานและรายได้แก่
นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป
6.2.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพ
6.2.4 เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดบริการวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกรทั่วไป
6.2.5 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนทั่วไป
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานที่ภายนอกวิทยาลัยฯ โดยกาหนดตาม
ความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียมงาน สารวจ
หลักสูตรฝึกอบรมตาม
ความต้องการของนักเรียน
นักศึกษาและเกษตรกร
ทั่วไป
2. วางแผน กาหนด
หลักสูตร จัดตารางการ
ฝึกอบรม
3. ดาเนินการฝึกอบรมตาม
แผนงานของหลักสูตร
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4. รายงานผลการฝึกอบรม
แต่ละหลักสูตร
5. ติดตามและประเมินผล
การฝึกอบรม
6. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
450 ชม.
90,000
- ค่าใช้สอย
300 คน
30,000
- ค่าวัสดุเพื่อการอบรม
420 คน
126,000
- ค่าวัสดุสานักงาน
- กระดาษ A4
10 รีม
1,200
- กระดาษเกียรติบัตร
10 รีม
1,200
- หมึกพริ้น
1 ชุด
1,200
รวม
249,600
รวมทั้งสิ้น
249,600
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น
ไม่น้อยกว่า 300 คน และการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 300 คน
11.1.3 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ
ไม่น้อยกว่า 300 คน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้น
และผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ
11.2.3 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปสามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพของตนเองได้
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 41
โครงการ โครงการฝึกอาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
(โรงเรียนบ้านควนตะแบก อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 มุ่งสร้างผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ฃ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมอาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 4
2. ลักษณะโครงการ

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรสาคัญของประเทศเป็น
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพอย่ า งสมดุ ล ในด้ า นพุ ท ธิ ศึ ก ษา จริ ย ศึ ก ษา หั ต ถศึ ก ษา และ พลศึ ก ษา ด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนและประเทศชาติ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 ได้กาหนดเปูาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไว้
หลายประการ อาทิ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิต
อาหารเพื่อการบริโภค มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพที่จาเป็นในการดารงชีวิต การสร้างศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ และการนากิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนมาสู่การผลิต
อาหารในระดับครัวเรือน
วิท ยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี พัท ลุ ง เป็น หนึ่ง ในสถานศึก ษาที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้มี ส่ วนร่ วมในการ
ดาเนินการฝึกอาชีพสาหรับนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนบ้านควนตะแบก อาเภอปุา
พะยอม จังหวัดพัทลุง ทางวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านการผลิตและแปรรูปเห็ด การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และการปลูกพืชผัก
สาหรับนักเรียนและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ
5.2 เพื่อให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนและผู้สนใจ มีวิชาชีพ และสามารถนาไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้
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5.3 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้นาความรู้ที่ได้จากการ
เรียนไปใช้ในการบริการชุมชน
5.4 เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านควนตะแบก อาเภอปุาพะยอม
จังหวัดพัทลุง จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 90 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านควนตะแบก อาเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา (ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม – กันยายน 2563)
8.1 สารวจความต้องการอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม
8.2 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม /ประชาสัมพันธ์โครงการ
8.3 ดาเนินการฝึกอบรม
8.4 สรุป รายงานผลการดาเนินงานและประเมินโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
90,000
รวม
90,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
90,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามหลักสูตรที่ฝึกอบรม
11.1.2 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอาชีพ
11.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลการดาเนินงานตามเปูาหมายที่กาหนด
12.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการที่ 42
โครงการ การเรียนการสอนตามโครงการสอน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตน ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทา-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี และมีนโยบายให้สถานศึกษาดาเนินการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561-2580) ฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
รวบรวมโครงการสอน/แผนกการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคเรียน ซึ่งในแต่ละรายวิชาจาเป็นต้อง
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษา โดยปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา
5.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561-2580) แก่นักเรียนนักศึกษา โดยให้
ครูสอดแทรกเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติและบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่เหมาะสม
5.3 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.4 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุฝึกใช้สาหรับการฝึกทักษะทักษะ อกท. สาขาต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา ใน
ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับอบรมสั่งสอน โดยปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
6.1.3 จัดทาโครงการสอน/ผลการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2563
6.1.4 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสาหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอน
6.1.5 จัดหาวัสดุฝึกทักษะ อกท. สาขาต่าง ๆ ครบทุกทักษะ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะ 4 ด้าน ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทา-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี
6.2.2 ครูมีวัสดุสาหรับใช้ในการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
6.2.3 นักเรียนมีสื่อและวัสดุในการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
6.2.4 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะ อกท. ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มีผลสัมฤทธิ์ทางทักษะ อกท.
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
3. ดาเนินการตามโครงการ

4. สรุปรายงานโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวน
จานวนเงิน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
400,000
รวม
400,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
400,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะ 4 ด้าน ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทา-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี และนักเรียนนักศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ.2561-2580) ครูมีวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา
มีวัสดุฝึกในทุกรายวิชาที่เรียน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
บันทึกการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษา
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โครงการที่ 43
โครงการ ฝึกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดายศ, นางกาญจนา ชูแสง
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่.......1........
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่........16........
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญ ญา พ.ศ. 2558 มาตรฐานที่ 2 ด้าน
บริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเอง
ตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินผลและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ
การบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 17 ระดับการปฏิบัติการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือการ
ฝึกอาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจึง ได้จัดทาโครงการฝึกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการฝึกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปีและทุกคนได้รับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปีและทุกคนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการ
2.1 การวางแผนการฝึกอาชีพ

2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
10
7,170
รวม
10
7,170
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10
7,170
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปีและทุกคนได้รับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปีและทุกคนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
สามารถนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทาโครงการทักษะวิชาชีพ และในงานอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 44
โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดายศ
นางกาญจนา ชูแสง
แผนกวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ตัวบ่งชี้ที่...............
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จที่............
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่.......1........ ตัวชี้วัดความสาเร็จที่........16........
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 มาตรฐาน
ที่ 2 ด้านบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการ
อาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้าง
งานด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินผลและใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 16 ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แผนก
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืชนี้ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 24 รายวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับดี
6.2.2 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในระดับดี
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินการ
2.1 การวางแผนการ
อบรม/ การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
16,000
รวม
16,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
16,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทุกคนได้รับการอบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานและใช้กลยุทธ์ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
11.1.2 รายวิชาสอนจานวน 24 รายวิชามีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนครบถ้วน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
อาจารย์ประจาสามารถจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 45
โครงการ งานวัดผลประเมินผล
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานวัดผลประเมินผล มีหน้าที่ ส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผล กากับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดาเนินการและประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่นักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลแก่นักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอน
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผล
6.1.3 ครูผู้สอนทุกระดับชั้นประเมินผลการเรียนและประเมินผลการเรียนโดยโปรแกรม Std.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดผลและประเมินผล และจบตามหลักสูตร
6.2.2 ครูผู้สอนทุกระดับชั้นสามารถประเมินผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นาเสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
16
10,00
รวม
16
10,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
16
10,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านการวัดผลและประเมินผล
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผ่านการวัดผลและประเมินผล
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นผ่านการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา
12.2 สารวจการประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ได้ผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
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โครงการที่ 46
โครงการ วัดความถนัดทางวิชาชีพ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีการรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มาสมัครเรียนประเมินตนเอง สร้างความสนใจในสาขาวิชาชีพที่ตนเลือกศึกษาต่อได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 10 (2) การศึกษาด้านวิชาชีพ
สาหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทางานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึง ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้อง
จัดให้มีการวัดความถนัดทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ตนมีความถนัดและสนใจอย่างแท้จริง
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ และครูผู้สอน
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนถนัดและสนใจ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. จัดเตรียมแบบวัดความถนัด

3. จัดซื้อวัสดุ
4. ทาการทดสอบตามวันที่
สถานศึกษากาหนด
5. ประกาศผล, สรุป
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

3
3

1,000
1,000

3

1,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบผ่านเข้าศึกษาต่อ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามจานวนผู้สมัครเข้าเรียนที่เข้าทาการทดสอบความถนัด และจานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
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โครงการที่ 47
โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุ่มภาษาอังกฤษ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อสนองนโยบาย สอศ. ในการจะ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลระดับห้องเรียน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดาเนินการชี้แจงนักเรียน นักศึกษาให้เข้าใจถึงเหตุผลความจาเป็นและความสาคัญของ
การสอบ
5.2 เพื่อจัดให้ครูทบทวนความรู้ที่ต้องสอบตามเนื้อหาแต่ละองค์ประกอบแต่ละวิชา
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทาข้อสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบ V-Net
5.4 เพื่อดาเนินการชี้แจงกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของข้อสอบ สถานที่สอบ การปฏิบัติตัวให้
ถูกต้อง
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบร้อยละ 100
6.1.2 นักศึกษาที่เข้าสอบ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 55 ขึ้นไป
(ระดับดี)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดมีความรู้เหมาะสมตามหลักสูตร
6.2.2 นักศึกษาที่สอบผ่าน V-Net ได้รับความเชื่อถือจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นาเสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการตาม
โครงการ
4. ทดสอบทางการศึกษา
5. สรุปผล และรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมวดรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา

-

-

-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษา ปวช.3 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา และเข้าสอบตามวัน
เวลา ที่กาหนด
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสอบ สอบผ่านค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 55 ขึ้นไป
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าสอบในกลุ่มภาษาอังกฤษ สอบผ่านค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไปร้อยละ 100
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net
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โครงการที่ 48
โครงการ เทียบโอนผลการเรียนรู้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้กับ
ทุกคนได้มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง โดยจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเฉพาะในสายวิชาชีพต้องจัดการศึกษาที่เอื้ออานวยสาหรับผู้ที่ทางานใช้ประสบการณ์ในการทางานมา
เทียบโอนเป็นผลการเรีย นอย่างต่ อเนื่องและผู้ที่มีผ ลการเรี ยนในรายวิชาตามหลักสูต รมาเทีย บโอนเป็ น
รายวิชาตามหลักสูตร โดยไม่ต้องเรียนซ้าอีก เพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนที่ทางานในสถานประกอบการนาความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอน
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนที่เคยเรียนมาแล้วในรายวิชาตามหลักสูตร นาผลการเรียนมาเทียบโอน
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนที่ทางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนที่ทางานในสถานประกอบการที่เรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มขึ้น จานวน 10 คน
6.1.2 ผู้เรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอนผลการเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนที่ทางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
6.2.2 ผู้เรียนในภาคเรียนปกติได้ลดเวลาในการเรียนไม่ต้องเรียนซ้าอีก
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์แนะแนว
3. ดาเนินการตาม
โครงการ
4. จัดซื้อวัสดุ
5. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เทียบโอนผลการเรียน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จานวนผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
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โครงการที่ 49
โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพ ทั้ง
เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ นักเรียน ระดับ ปวช.3 นักศึกษา ปวสว.2
ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรต้องสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรู้และทักษะวิชาชีพผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5.2 เพื่อทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ปวส.2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 70 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนที่ทางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ
สอบ
3. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประเมินผล ประกาศผล
5. สรุป การประเมิน
โครงการ

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
15,000
รวม
15,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
15,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
11.2.2 นักศึกษาทาบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเครื่องมือประเมิน การจัดการเรียนการสอนของครู
12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา
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โครงการที่ 50
โครงการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 26 ที่ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการ
จัดการศึกษา แต่การประเมินผลผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดข้างต้น ดังนั้น การเรียนการสอนและ
การวัดผล ประเมินผล ควรดาเนินไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของผู้เรียน
รวมไปถึงการพูด การเขียน การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคมของผู้เรียน ดังนั้นการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง จึงเป็นแนวทางในการไปสู่ความคาดหวังนั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
5.2 เพื่อส่งเสริมการทาบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการทากิจกรรมของนักศึกษา
5.3 เพื่อสนับสนุนการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกระดับชั้นมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
6.1.2 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ทาบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนการสอน และการทากิจกรรม
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่อ
อนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
11.2.2 นักศึกษาทาบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเครื่องมือประเมิน การจัดการเรียนการสอนของครู
12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา
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โครงการที่ 51
โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอน
จึงไม่อาจคงหน้าที่ของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่สาคัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
นอกจากจะนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพที่เป็นจริงได้
อย่างดีแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะ
ความสามารถที่สาคัญแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมการทาบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียน และการทากิจกรรม
5.2 เพื่อส่งเสริมการทาแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมข้อมูล และการทากิจกรรม
6.1.2 นักเรียนทุกคนจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน
6.2.2 นักเรียนทาบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการตามแผน
4. สรุปและประเมินผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียนทุกคนทาบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการทากิจกรรม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 52
โครงการ ติว v-net
1. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.) กาหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ V-net
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ทางงานวัดและประเมินผลต้องเตรียมการจัดให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสอบ V-Net
ตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด และเพื่อทดสอบความรู้ ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพอีก
ทั้งผลการสอบยังนาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทาง
งานวัดและประเมินผล จึงต้องมีการเตรียมการสอบ V-Net เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-Net
5.2 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 55
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา สอบผ่าน V-Net เพิ่มขึ้นร้อยละ 55
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักถึงการสอบ V-Net
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นาเสนอโครงการ
2. ประชุม
3. ดาเนินการตาม
โครงการ
4. สรุปผล และรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
1
1,800
รวม
1
1,800
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
1
1,800
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ร้อยละ 100
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักศึกษาสอบผ่าน V-Net เพิ่มขึ้นร้อยละ 55
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net
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โครงการที่ 53
โครงการ จัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณี กาญจนจันทร์ และคณะ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีภาระงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษาและระเบียบการประเมินผลการเรียนของ
หลักสูตร จัดทาแผนการเรียน ตารางเรียน ตารางสอน จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน ด้านหลักสูตรการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการข้อมูลด้านหลักสูตร
5.2 เพื่อจัดทาแผนการเรียน
5.3 เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน
5.4 เพื่อจัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาแผนการเรียนปีการศึกษา 2563 จานวน 7 เล่ม
6.1.2 จัดทาตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2 ภาคเรียน ๆ ละ 1 เล่ม และมอบให้ครูและ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน
6.1.3 จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการสอน แบบฟอร์ม
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์มการนิเทศการสอน ฯลฯ จานวนอย่างละ 80 ชุด
7. สถานที่ดาเนินการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ขั้นตอน
การดาเนินงาน
จัดทาแผนการเรียนปี
การศึกษา 2563
ปรับแผนการเรียนปี
การศึกษา 2560-2563

ปี 2563
ปี 2563
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดรายวิชาเรียนตามแผนการ
เรียนปีการศึกษา2560-2563

จัดตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียน 2 ปี 2562
จัดตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียน 1 ปี 2563
สาเนาตารางเรียนตารางสอน
ห้องเรียนมอบแผนกวิชาและ
นักเรียน นักศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าวัสดุ
3,000
รวม
3,000
รวมทั้งสิ้น
3,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 มีแผนการเรียนปีการศึกษา 2563
11.1.2 มีตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2 ภาคเรียน และมอบให้ครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคน
11.1.3 มีแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนที่กาหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่วิทยาลัยฯ กาหนด ตามแบบรายงาน
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โครงการที่ 54
โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยเน้นให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนจึงเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป ทั้งระบบปกติและระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์อาชีพโดยนาข้อเสนอแนะของสถานประกอบที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานมาจัดแผนการเรียนในส่วน
ของรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้และความสามารถในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ให้ทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการ
5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพที่ตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
แผนการเรียนที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร จานวน 2 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนที่
สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
7. สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. จัดทาแผนการเรียนรู้
2. เชิญสถานประกอบการ
มาร่วมพัฒนาแผนการเรียนรู้
3. ปรับปรุงแก้ไขแผนการ
เรียนรู้

4. นาแผนการเรียนรู้มาใช้
5. ประเมินผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
แผนการเรียนของ 2 แผนกวิชาที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการจัดทาร่วมกับสถานประกอบการ
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โครงการที่ 55
โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท์ และคณะ
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพอเพียง
รวมถึงผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
โลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของ
นักเรียน นักศึกษาให้มีผลสูงขึ้น งานสื่อการเรียนการสอนจึงได้จัดทาโครงการนี้เพื่อจัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียน
การสอนให้เพียงพอกับการบริการตามความต้องการของคณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้บริการการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในระบบ DLIT และ DLTV ตาม
โครงการพระราชดาริ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
6.1.2 ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรกรและชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน จากวิทยาลัยฯ
6.1.3 ให้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6.2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.4 งานสื่อการเรียนการสอนสามารถให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นาเสนอโครงการ
2. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์
3. ดาเนินการตาม
โครงการฯ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ(
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
2
2,000
- ค่าวัสดุ
9
10,000
รวม
11
12,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11
12,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
วัสดุ อุปกรณ์ งานสื่อการเรียนการสอนได้รับการจัดซื้อจัดหาได้ครบถ้วน สามารถให้บริการได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทาบัญชี บันทึกการใช้และให้บริการงานสื่อฯ รวมถึงรายงานผลการประเมินโครงการฯ ตามแบบ ที่
วิทยาลัยฯ จัดทา
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โครงการที่ 56
โครงการ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท์
งานสื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพอเพียง
รวมถึงผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
โลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาให้มีผลสูงขึ้น งานสื่อการเรียนการสอนจึงได้จัดทาโครงการนี้เพื่อจัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียน
การสอนให้เพียงพอกับการบริการตามความต้องการของคณะครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และทันสมัย จานวน 2 ห้อง
5.2 เพื่อให้บริการการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในระบบ DLIT และ DLTV
ตามโครงการพระราชดาริ
5.3 เพื่อให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบ ONLINE และ OFLINE ตามโครงการพระราชดาริ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ จานวน 2
ห้องเรียน
6.1.2 ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรกรและชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
6.1.3 ให้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่านระบบ ONLINE และOFFLINE และการศึกษาผ่าน
ดาวเทียม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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6.2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.4 งานสื่อการเรียนการสอนสามารถให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
3. ดาเนินการตาม
โครงการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชีว้ ัดผลผลิต
วัสดุ อุปกรณ์ งานสื่อการเรียนการสอนได้รับการจัดซื้อจัดหาได้ครบถ้วน สามารถให้บริการได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
11.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชนได้ตามจุดประสงค์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทาบัญชี บันทึกการใช้และให้บริการงานสื่อฯ รวมถึงรายงานผลการประเมินโครงการฯ ตามแบบ
ที่วิทยาลัยฯ จัดทา
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โครงการที่ 57
ชือ่ โครงการ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวลี กุลฑล หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรม เข้าไป
ด้วยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิชาอื่นๆ ที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารมาใช้ จาเป็นต้องอาศัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยเฉพาะสื่อสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Social Media) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม สาหรับครู และนักเรียนนักศึกษา ดังนั้น ทาง
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็นในการที่จะจัดให้มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตสาหรับใช้บริการการเรียนการสอนให้กับครู นักเรียนนักศึกษา จึงได้มีการดาเนินการเช่าสัญญาณ
อินเทอร็เน็ตสาหรับการจัดการเรียนการสอน ทาให้สัญ ญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงกว่าเดิม สัญญาณมี
ความเสถียร สร้างความมั่นคงของสัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทาให้เกิดสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social Media) เพื่อการเรียน การสอนในทุกระดับชั้น
ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครู สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน หรือศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
5.2 เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้น
5.3 ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 นักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจากัดทั้งเวลาและสถานที่
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอน นักเรียนและนักศึกษา ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อทาให้เกิด
การเรียนรู้อย่างเข้าใจ สามารถนา ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ
ของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี สมัยใหม่ได้
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6.2 เชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอร์เน็ตได้
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง
3. ดาเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ
- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1
19,024
รวม
1
19,024
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
1
19,024

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอร์เน็ตได้
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจาเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 58
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวลี กุลฑล
งานหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ให้บริการวิชาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับ
นักเรียน นักศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบเครือข่ายภายในจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งาน
และให้บริการการเรียนการสอนได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้มีวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
ภายในห้องเรียนได้ชารุด และเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทาให้เกิดปัญหาในเวลาที่ใช้ใน
การสอน ทาให้การสอนต้องหยุดชะงักลง การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปลี่ยนเมาส์และคีย์บอร์ดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 15 เครื่อง
5.2 เพื่อเปลี่ยนแผ่นรองเมาส์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 30 เครื่อง
5.3 เพื่อเปลี่ยนสายแลนเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครื่อง
5.4 เพื่อตรวจเช็คและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายภายใน
5.5 เพื่อซ่อมเปลี่ยนแผงเมนบอร์ด จานวน 1 ตัว
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้รับการเปลี่ยนเมาส์และคีย์บอร์ด จานวน 15 เครื่อง
6.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแผ่นรองเมาส์ จานวน 30 เครื่อง
6.1.3 อุปกรณ์เครือข่ายภายในได้รับการตรวจเช็คและติดตั้ง
6.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแผงเมนบอร์ด จานวน 1 ตัว
6.1.5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการติดตั้งสายแลนเพื่อบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน
5 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการเพิ่มวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
6.2.2 ระบบเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจเช็ค
6.2.3 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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7. สถานที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ
8.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ดาเนินการขออนุญาต
เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
3. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
4. ดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์และตรวจเช็ค
ระบบเครือข่าย
5. รายงานผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
10
14,000
รวม
10
14,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10
14,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ทางานได้เร็วขึ้น ไม่มีปัญหาการชารุดระหว่างใช้งาน
11.1.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ทางานได้เร็วขึ้น ไม่มีปัญหาการชารุดระหว่างใช้งาน
11.2.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลความพึงพอใจในการได้รับบริการ
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โครงการที่ 59
โครงการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในขณะนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วทาให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ของประชากรจนทาให้ทุกคนพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยจน
บางครั้งได้มามากจนเกินความจาเป็นบางครั้งการดินรนที่เกินความจาเป็นก่อให้เกิดภาวะความเครียดและ
ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรในภาพรวมในการนี้
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดในการดาเนิน
ชีวิตที่พอดีพอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป วิทยาลัยเกษตรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของเกษตรกร
จึงมีความจาเป็นและเป็นการสมควรที่ต้องนาแนวพระราชดาริมาจัดทาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไป
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
มีผู้เข้ามาเรียนรู้ 200 คน/ปี
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. สร้างบ้านต้นแบบ
3. เตรียมพื้นที่และปลูก
พืชถาวรพุ่มเล็ก
4. ปรับปรุงระบบให้น้า
พืชน้า
5. ทาการเลี้ยงสัตว์สาธิต
6. ปลูกพืชผักสาธิต
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวน จานวนเงิน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
20,000
รวมทั้งสิ้น
20,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เข้ามาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจระดับมาก
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑ์เป้าหมายของโครงการ และจัดทารายงานประจาปีทุกปีงบประมาณ
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โครงการที่ 60
โครงการ การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคณิศร์ เกตุมณี
งาน อศ.กช.
ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 สอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งต้องการให้
คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตลอดชีวิต จึงต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะด้านอาชีพ และสร้าง
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้น ทั้งนี้จะนาแนวคิดของการจัดการศึกษา อศ.กช. ขยายผลในเชิงปฏิบัติเพื่อให้การ
เรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรให้มีโอกาสได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งต่อยอดการเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้จัดทาโครงการดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
โดยเปิดทาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จานวน 3 ห้องเรียน มีนักศึกษา จานวน 17 คน เป็นกลุ่ม
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อที่เกษตรกรมีความสนใจและปฏิบัติเป็นอาชีพอยู่เบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากขาดความรู้
และทักษะที่ถูกต้องในอาชีพและในปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะมีผู้เรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 คน เนื่องจาก
การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ด้านอาชีพดังกล่าวและตัวอย่างในปีการศึกษาที่ผ่านมาประสบผลสาเร็จใน
การสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพนั่นเอง
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร อศ.กช.
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาโครงการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสาหรับทุกรายวิชาที่เปิดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีวัสดุสาหรับใช้ในการสอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
6.2.2 นักเรียนมีสื่อและวัสดุฝึกในการเรียนรู้แต่ละรายวิชาโดยเน้นในภาคปฏิบัติ
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และศูนย์การเรียนในจุดต่าง ๆ ที่วิทยาลัย
กาหนด
8.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ครูจัดทาโครงการสอน/
แผนการสอน
2. รวบรวมโครงการสอน/
แผนการสอน
3. ขออนุญาตซื้อตามที่
ได้รับอนุมัติ
4. ดาเนินการจัดซื้อ
5. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
56,400
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
80,000
รวม
136,400
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
136,400
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกในทุกรายวิชาที่เรียนโดยเน้นภาคปฏิบัติ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการสอนและแผนการสอน
12.2 วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับการจัดซื้อ/จัดหาตามโครงการสอนครบถ้วน
12.3 การประเมินผล นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีงบประมาณ 2563

177
โครงการที่ 61
โครงการ ทวิภาคี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเยี่ยม คชรัตน์
งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยกาหนดให้นักเรียน นักศึกษาทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการให้เหมาะสมกับลักษณะงานใน
สาขาวิชาชีพที่เรียนตามหลักสูตรกาหนด ฯลฯล
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาที่เรียน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทางานอาชีพ
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีข้อมูล เครือข่ายในการปะกอบอาชีพในอนาคต
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.1, 2 และ ป.ตรี จานวน 40 คน ออกฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
6.1.2 จัดปฐมนิเทศก่อนออกฝึกอาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
จัดสัมมนาการฝึกอาชีพของนักศึกษากลับจากฝึกงาน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
ลงทะเบียน
ส่งนักศึกษาออกฝึกงาน
สัมมนา
ลงทะเบียน
ออกฝึก,สัมมนา
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
24,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
24,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ทุกคนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระยะเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียน นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร
กาหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วิทยาลัยฯ แต่งตั้งครูนิเทศการฝึกประสบการณ์ รายงานผลร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาสรุปประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักวิธีการวัดผล

โครงการที่ 62
โครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวลี กุลฑล
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนา
สถานศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา จัดทาข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและ
เพิ่มประเภทวิชาที่เปิดสอนในสถานศึ กษา ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และดาเนินการเรื่อ งการปรับแผน การใช้ จ่ายเงินของสถานศึกษา
รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สารวจความต้องการวัสดุ
ครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์
รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใช้เงิน งบประมาณเงินนอกงบประมาณต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวางแผนและงบประมาณ จึงจาเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 20 เล่ม
6.1.2 รายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562 จานวน 18 เล่ม
6.1.3 จัดทาแผนความต้องการงบลงทุนฯ ปีงบประมาณ 2564
6.1.4 จัดทาทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่กาหนด
6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด คือ
มีความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาที่กาหนด
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
นาเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
จัดซื้อวัสดุตามที่ได้รับการ
อนุมัติจากวิทยาลัยฯ
จัดทาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานปี งปม. 2562
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
จัดทาแผนความต้องการ
งบลงทุน ปี 2564
จัดทารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณฯ
สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
9,550
รวม
9,550
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9,550
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 20 เล่ม รายงานการใช้เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ จานวน 4 เล่ม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2562
จานวน 18 เล่ม และคาขอแผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาเป็น
แนวทางในการบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 63
โครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ์ จินตสูต
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่หลักโดยสรุปคือ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทาและบริการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา รวมไปถึง
การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุและจ้างเหมาบริการตามรายละเอียดแนบท้าย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทา
และบริการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกาดรศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อดาเนินงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
5.3 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา
นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง ใน
ระบบคอมพิวเตอร์และแฟูมเอกสารตามจานวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ
6.1.2 จัดทาสรุปข้อมูลของสถานศึกษาจานวน 1 ชุด
6.1.3 สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษาจานวน
200 คน
6.1.4 ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย จานวน 1
เว็บไซต์
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6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ชี้วัด คือ มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กาหนด
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นาเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และ
จ้างเหมาบริการตามที่ได้รับ
การอนุมัติจากวิทยาลัย
3. รวบรวม จัดเก็บและ
ปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง
ๆ ที่มีในระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ
4. ให้บริการข้อมูลแก่
บุคลากรและหน่วยงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ทาสรุปข้อมูล
สถานศึกษาประจาปี
งบประมาณ 2562และ
ปีการศึกษา 2563
6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
สารสนเทศในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน
7. ดูแลและประชาสัมพันธ์
ศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายในระหว่าง
ปีงบประมาณ
9. สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
2,900
- ค่าวัสดุ
2,600
รวม
5,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
5,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานที่ การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และแฟูมเอกสารตาม
จานวนข้อมูลที่ต้องมีการจัดเก็บ
11.1.2 สรุปข้อมูลของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2562 และปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ชุด
11.1.3 นักศึกษาจานวน 200 คน มีความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา
11.14 เว็บไซต์ของสถานศึกษา 1 เว็บไซต์ (www.kasetpt.ac.th) มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
11.2.2 วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ
11.2.3 วิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและทันเวลา
11.2.4 วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง รายเดือน และรายปี ประเมินผลจากการพิจารณา
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 64
โครงการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
 มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎ
กระทรวงฯ และให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบต่อไป และสอดคล้องกับกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรให้มีโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างการบริหารและด้านการ
ปฏิบัติงาน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
5.2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทราบสาเหตุและผลจากการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่บอกถึงจุดเด่น จุด
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
6.1.2 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6.1.3 รายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อ
สาธารณชน และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน 10
ประเด็นการประเมิน
6.2.2 จัดทาแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
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6.2.3 จัดทาคู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน
30 ฉบับ
6.2.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
3
1,610
รวม
3
1,610
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
3
1,610
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 มีแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
11.2.2 จัดทาคู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
11.2.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
11.2.4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานต้น
สังกัด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใช้เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 65
โครงการ ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอก
1. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานความร่วมมือ.

นายคณิศร์ เกตุมณี
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีแนวทางการจัดการศึกษาตามาตราที่ 29 ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
การศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข็มเข็งของสถานศึกษา โดยจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมน โดยจัดกระบวนการ
เรีย นรู้ ภายในชุม ชนเพื่อ ให้ชุ มชนมี การจัด การศึก ษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้ อมู ลข่า วสารและรู้ จั ก
เลือกสรร ภูมิปัญ ญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญ หาและความต้องการ
รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดู
งานและฝึกประสบการณ์อาชีพทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชนเป็นสิ่งสาคัญ ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งทาให้นักเรียนนักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถนาชื่อเสียงมาสู่ตนเองและสถานศึก ษา อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนอีกด้วย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้เล็งเห็นความสาคัญในการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน
กับวิทยาลัยฯ เพราะการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการประสานงาน กาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาใช้สถานที่ใ นชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดต่อผู้เรียน จึง ได้จัดให้มีการ
ดาเนินงานโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ บริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเปูาหมายที่กาหนด
5.3 เพื่อให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ ศรัทธา เชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 องค์กรภาครัฐ เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 องค์กร
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6.1.2 ผู้ปกครองและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเปูาหมายที่กาหนด
6.2.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จัดทาโครงการ
/ /
ประสานหน่วยงานองค์กร
/ /
ดาเนินการลงนามความร่วมมือ
/ / / / / / /
ประเมินผลความร่วมมือ
/ / / / / / /
สรุปและรายงานผล

หมาย
ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

/
/
/

/

/

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาดูงานและรับประสบการณ์วิชาชีพจากการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน จานวน 2 แห่ง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
นักเรียนนักศึกษามีความมั่นใจในการได้รับประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการและองค์กร
ภายนอก
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามผลการดาเนินโครงการรายไตรมาส และประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 66
โครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ และคณะกรรมการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบริหารของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 27 กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ คือ ส่งเสริมให้ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร
ในสถานศึกษาจัดทาแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการธุรกิจขนาดย่อม การส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ รวมทั้ง
การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบการบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานส่งเสริมผลิตผลจึง ได้จัดทาโครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามหน้าที่รับผิดชอบของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5.2 เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถตามรูปแบบที่ควรจะมี คือ ผลิตได้ จาหน่ายเป็น
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม และมีความสามารถในการ
วางแผนในการทาธุรกิจ รับจ้างผลิต การผลิตเพื่อจาหน่าย และการทากิจกรรมตามรูปแบบสหกรณ์
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจจานวน 30 คน
6.1.2 มีโครงการของนักเรียนนักศึกษาในการทากิจกรรมการค้าจานวน 3 โครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
6.2.2 นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีรายได้ระหว่างเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
6.2.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนด้านการเกษตรว่าเมื่อเรียนแล้ว
สามารถทาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นพื้นฐานในอนาคตในการกล้าที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ขั้นตอน
ปี 2562
ปี 2563
หมาย
การดาเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เขียนโครงการเสนอ
บันทึกขออนุญาตซื้อ/
จ้าง
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
สรุปผลโครงการ

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
6
4,940
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
6
4,940

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ด้านผลผลิต
1) พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 30 คน
2) นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ทักษะอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 หรือ จานวน 30 คน
11.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ด้านผลลัพธ์
1) สถานศึกษาสามารถดาเนินโครงการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ ด้านการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการจาหน่าย และการบริการ ปีงบประมาณ 2563 ได้ประสบ
ความสาเร็จ
2) นักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรมอาชีพอิสระ ทั้งทางด้านการผลิต การจาหน่าย และการบริการ
และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตตามทักษะและความสามารถ และมีรายได้ระหว่างเรียน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 สรุปผลราย 2 เดือน ว่าการดาเนินโครงการมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง
12.2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนในการดาเนินการ แก้ปัญหา และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
12.3 ประเมินความสาเร็จของโครงการ ทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้รับบริการ
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โครงการที่ 67
โครงการผลิตพืชผัก ปลูกข้าวโพดหวานและผักสลัดปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
1. ผู้รับผิดชอบโครงการนางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ และคณะ
งานโครงการผลิตผัก ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพเป็นคนดี
มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทาเกษตรกรรมด้านการปลูกผัก ถือเป็นอาชีพพื้นฐานที่อยู่คู่กับชีวิตคนไทยมานาน แต่ในปัจจุบัน
ยังพบว่าการทาอาชีพปลูกผักของเกษตรกรจานวนมาก ยังไม่สามารถบรรลุ ถึงคาว่า “เกษตรกรรมยั่งยืน” ได้
เนื่องจากเกษตรกรยังมีปัญหาการสร้างรายได้ สิ่งแวดล้อมมีสภาพเสื่อมโทรมจากการปนเปื้อนของเคมีภัณฑ์
ทางการเกษตร และผู้บริโภคสินค้าผักมักพบปัญ หาสุขภาพที่มีสาเหตุหนึ่ง มาจากการบริโภคผักที่มีสารพิษ
ตกค้างเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ งการผลิตผักเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น จาเป็นต้องอาศัยหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ผู้จัดทาโครงการจึงได้เสนอโครงการโดยมีเปูาหมายที่จะดาเนินการผลิตข้าวโพดหวานและ
ผักสลัด โดยปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร มกษ. 9001-2556 เพื่อการเรียนรู้
และสร้างประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องการผลิตข้าวโพดหวานและผักสลัดที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
GAP การหาตลาดสาหรับสินค้า การขายสินค้าแบบขายตรงสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ที่จะขาย
สินค้าทางตลาดออนไลน์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตข้าวโพดหวานและผักสลัดตามหลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ ดีสาหรับพืชอาหาร (GAP พืชอาหาร)
5.2 เพื่อหารายได้ให้แก่สถานศึกษา ในการผลิตและหน่ายสินค้าพืชผักที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษ
5.3 เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชผักผสมผสานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
พืชอาหาร (GAP พืชอาหาร)
6. เปูาหมาย เชิงคุณภาพและปริมาณ
6.1 ปลูกข้าวโพดหวานในเนื้อที่ 1 ไร่ จานวน 2 รอบ
6.2 ได้ผลผลิตข้าวโพดหวานเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัม
6.3 จาหน่ายข้าวโพดหวานเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 บาท ได้เงินประมาณ 30,000 บาท
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6.4 ปลูกผักสลัดบนโต๊ะปลูกผัก ขนาด 1.5 ตารางเมตร จานวน 10 โต๊ะ และโต๊ะปลูกผัก ขนาด 1.2x6
เมตร จานวน 4 โต๊ะ และพื้นที่ปรับปรุงใหม่ จานวน เนื้อที่ 200 ตารางเมตร ปลูกจานวน 3 รอบการผลิต
6.5 ได้ผลผลิตผักสลัดสาหรับจาหน่าย ประมาณ 300 กิโลกรัม
6.6 มีรายได้จากการจาหน่ายผักสลัด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100 บาท ประมาณ 30,000 บาท
6.7 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาดูงาน
7. สถานที่ดาเนินงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
การดาเนินงานการปลูกข้าวโพดหวาน
8.1 ไถพื้นที่สาหรับปลูกด้วยผานสาม ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตรตากดิน 7-10 วัน
8.2 ไถพรวนด้วยผานเจ็ด แล้วยกร่องปลูก สูง 25-30 เซนติเมตรปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างร่อง
75 เซนติเมตร ปรับดินให้สม่าเสมอ แล้วคราดเก็บเศษซากราก เหง้า หัว และไหล ของวัชพืชข้ามปีออกจาก
แปลง ใส่แกลบ ใส่ปูนขาว ใส่ปุ๋ยคอก ใช้จอบสับ พักดิน 5 วัน
8.3. ดาเนินงานตามขั้นตอน
8.3.1 ขุดหลุมปลูก ใส่ปุ๋ย 16-16-16 หลุมละ 1 ช้อนโต๊ะ ระยะห่างระหว่างหลุม 25– 30 เซนติเมตร
(ขึ้นกับพันธุ์) ใส่เมล็ดพันธุ์หลุมละ 1- 2 เมล็ด กลบด้วยดิน (ขึ้นอยู่กับพันธุ์)
8.3.2 รดน้า ให้ทั่วทุกแปลง และรดน้าทุกวันวันละ 1 ครั้ง
8.3.3 เมื่อข้าวโพดงอกประมาณ 14 วัน ถอนแยกต้นข้าวโพดเหลือเพียง 1 ต้น
8.3.4 ข้าวโพดอายุ 20 วัน ใส่ปุ๋ย 46-0-0 ข้างต้นแล้วพรวนกลบ
8.3.5 การให้น้าต้องรดทุกวัน หมั่นสังเกต ถ้าใบม้วนแสดงว่าขาดน้า จะได้ผลผลิตไม่สมบูรณ์
8.3.6 กาจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกด้วยแรงงาน เมื่อข้าวโพดหวานอายุประมาณ 20 วันและ45 วัน
8.3.7 ดูแลปูองกันกาจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรู
8.4 ทาการจดบันทึกข้อมูลตามกระบวน GAP ตลอดช่วงระยะเวลาการผลิตข้าวโพดหวาน
การดาเนินงานการปลูกผักสลัด
8.5 เพาะเมล็ดผักสลัดในถาดหลุมสาหรับการเพาะ
8.6 เตรียมดินสาหรับการปลูกผักสลัดบนโต๊ะปลูกผักโดยใช้สูตร ดินร่วน ขี้เถ้าแกลบ แกลบดิบเก่า มูลวัว
เก่า อัตราส่วน 1: 1 : 1 : 1
8.7 นาดินที่เตรียมไว้ใส่ในโต๊ะปลูกผัก และนาไตรโคเดอร์มาผสมและคลุกเคล้าให้เข้ากัน
8.8 ย้ายกล้าผักที่เพาะไว้ ลงบนโต๊ะปลูกผัก ตามแผนการผลิต
8.9 ดูแลรักษาผักสลัด โดยการให้น้า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ตามความเหมาะสม
8.10 ควบคุมปูองกันโรคและแมลง ด้วยวิธีการผสมผสานอย่างสม่าเสมอ เช่น ใช้กับดักกาวเหนียวการ
8.11 กาจัดวัชพืชอย่างสม่าเสมอ
8.12 เก็บเกี่ยวผักสลัดเพื่อจาหน่ายโดยเน้นเรื่องความสะอาดในระหว่างกระบวนการเตรียม และนา
ผลผลิตบรรจุหีบห่อสาหรับการจาหน่าย
8.13 ทาการจดบันทึกข้อมูลตามกระบวนGAP ตลอดช่วงระยะเวลาการผลิตผักสลัด
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แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ที่

กิจกรรม

ปี 2562
ธ.ค.

ม.ค

ปี 2563
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค ส.ค ก.ย

ข้าวโพดหวาน
1. เตรียมแปลงปลูกข้าวโพดหวาน
2. ปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดหวาน
3. เก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่าย
ผักสลัด
4. เตรียมดินสาหรับการปลูก
5. เพาะเมล็ดผักและย้ายกล้าลงปลูก
6. ดูแลรักษาผักสลัดหลังปลูก
7. เก็บเกี่ยวผลผลิตและจาหน่าย
8. จดบันทึกข้อมูล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
จานวนเงิน
หมวดรายจ่าย
จานวนรายการ
หมายเหตุ
งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
-ค่าตอบแทน
-ค่าใช้สอย
-ค่าวัสดุ
11 รายการ
10,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

11 รายการ

10,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการผลิตข้าวโพดหวานและผักสลัดตามกระบวนการ GAP
11.2 มีผลผลิตข้าวโพดหวานจาหน่าย 1,500 กิโลกรัม และผลผลิตผักสลัดจาหน่าย 300 กิโลกรัม
11.3 มีรายได้จากการจาหน่ายข้าวโพดหวานเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท และผักสลัดเป็นเงิน
ประมาณ 30,000 บาท
11.4 เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชอาหารด้วยกระบวนการ GAP
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 สรุปผลทุกรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น โดยใช้กระบวนการ PDCA
12.2 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทางาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา เพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการดาเนินการในรอบถัดไป
12.3 ประเมินผลสาเร็จโครงการ รายงานผล
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โครงการที่ 68
โครงการ สวนยางพารา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์
งานฟาร์มพืช
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สวนยางพาราพื้นที่ 168 ไร่ จาเป็นต้องปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การกาจัดศัตรูพืช การใส่ปุ๋ย การปูองกัน
กาจัดและรักษาโรค โดยเฉพาะการกรีดยางเพื่อนาน้ายางมาขายในรูปน้ายางสดและ/หรือทายางแผ่นดิบ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
5.2 เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ผลิตน้ายางสดโดยมีเนื้อยางแห้ง (DRC) น้าหนัก 20,000 กก. ๆ ละ 40 บาท ได้เงิน 800,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ์ ต้นแข็งแรง เปลือกยางนุ่ม
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียมการ
2. ปฏิบัติการ
3. ดูแลรักษา/เก็บผลผลิต
4. สรุปผล
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
320,000
- ค่าวัสดุ
7
192,900
รวม
8
512,900
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
8
512,900
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
น้ายางสดโดยมีเนื้อยางแห้ง (DRC) น้าหนัก 20,000 กก. ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และประเมินผลการดาเนินการจากรายได้
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โครงการที่ 69
โครงการ ปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ามัน
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์
งานฟาร์มพืช
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปาล์ ม น้ ามั น จั ด เป็ น พื ช น้ ามั น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ประเทศของไทย
เนื่องจากเป็นพืชน้ามันชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ามันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืชน้ามันอื่น ๆ ทุกชนิด และสามารถ
ผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกจากัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น จึงมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ามัน
ได้ ผ ลดี หากพิ จารณาเฉพาะประเทศไทยแล้ว พบว่ า ปาล์ มน้ ามัน เป็น พื ช อยู่ ใ นกลุ่ มพื ช น้ ามั น ที่ไ ด้ เปรี ย บ
ดุลการค้ารวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 72.39 ของมูลค่ าที่ได้เปรียบทั้งหมด จึงถือได้ว่า
ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงของไทย สาหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นที่อยู่ในเขต
ร้อนชื้น มีฝนตกมากกว่า 120 มม./เดือน และมีค่า pH ระดับปานกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมให้ปาล์มน้ามัน
เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการปลูกปาล์มน้ามันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแบบ
บูรณาการให้กับผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายข้อที่ 8 และ 12 ตามลาดับ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผลิตปาล์มน้ามันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัย
5.2 เพื่อใช้พื้นที่รกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.3 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ามันในพื้นที่ ปลูกจานวน 95 ไร่ จานวน 1,900 ต้น
6.1.2 จาหน่ายผลผลิตปาล์มน้ามัน 280,000 บาท (ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดการสวนปาล์มน้ามันที่ถูกต้องตามหลักการ
6.2.2 จาหน่ายผลผลิตปาล์มน้ามัน 280,000 บาท
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ดาเนินการเขียน
โครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ
4. รายงานผลการ
ดาเนินการ
5. สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
80,000
- ค่าวัสดุ
3
100,000
รวม
4
180,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
3
180,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 จัดการสวนปาล์มน้ามันที่ถูกต้องตามหลักการ
11.1.2 จาหน่ายผลผลิตปาล์มน้ามัน 280,000 บาท
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ามันในพื้นที่ปลูกจานวน 95 ไร่ จานวน 1,900 ต้น
11.2.2 ผลผลิตปาล์มน้ามัน 280,000 บาท
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกสิ้นเดือน และสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 70
โครงการ ทานาปี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย 2. นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์
แผนกวิชาพืชศาสตร์ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางสายอาชีพการเกษตรผู้เรียนมีความจาเป็นต้องฝึกการประกอบอาชีพหลักที่
หลากหลายในแต่ละสาขาเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตหรือทาการเกษตรแบบผสมผสาน
หนึ่งในอาชีพที่สาคัญคือ การทานา เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผลิตอาหาร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคน
เกือบทั้งโลก ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงจาเป็นต้องดาเนินการงานฟาร์มนาข้าวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
เกษตรและเกษตรกรที่สนใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทานาของนักศึกษาและเกษตรกร
5.2 เพื่อประกอบธุรกิจการทาฟาร์มของวิทยาลัย
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ทานา จานวน 150 ไร่
6.2 เชิงคุณภาพ
ได้ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ระดับ 300 กิโลกรัม/ไร่
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. เตรียมดิน
3. ปลูก
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ขั้นตอน
การดาเนินงาน
4. ดูแลรักษา
4.1 ให้ปุ๋ย
4.2 กาจัดวัชพืช
5. เก็บเกี่ยว
6. สรุปรายงานผล

ปี 2562
ปี 2563
หมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
3
97,500
- ค่าวัสดุ
7
100,000
รวม
10
197,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10
197,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ข้าวเปลือก จานวน 45 ตัน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ข้าวเปลือกข้าวสังข์หยด 45 ตัน ราคาตันละ 10,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินจากผลผลิตเทียบกับเปูาหมายโครงการ
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โครงการที่ 71
โครงการ สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์ และคณะ
งานฟาร์มพืช
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้ดาเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ตามแนวนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้สถานศึกษา
ดาเนินการจัด ทาแปลงสาธิ ตการเกษตรยุคใหม่ เพื่อ เป็นแหล่ง การเรียนรู้ ของนักศึกษา การฝึกปฏิบัติง าน
รวมถึง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่ทางาน เพื่อหา
รายได้ระหว่างเรียน และช่วยแบ่งภาระของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดเป็นแปลงสาธิตแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น
5.2 เพื่อจัดทาแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
5.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทางานหารายได้ระหว่างเรียน
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร แก่นักศึกษาทุกระดับชั้น
เรียน จานวน 100 คน เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทางานหารายได้ระหว่างเรียน
6.1.3 สามารถนารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดเป็นแปลงสาธิต พื้นที่ 15 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน จานวน 100 คน
6.2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปด้านกิจกรรมนาข้าว กิจกรรมพืชไร่ กิจกรรม
พืชผัก กิจกรรมยางพารา และกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
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6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งทางานหารายได้ระหว่างเรียน
6.2.4 สามารถนารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ
4. รายงานผลการดาเนินการ

5. สรุปผลการดาเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
2
1,975
- ค่าวัสดุ
18
23,025
รวม
20
25,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
20
25,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 สามารถนารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
11.1.2 จัดเป็นแปลงสาธิต 15 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักศึกษาทุก
ระดับชั้นเรียน จานวน 100 คน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่ เพื่อ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และนักเรียน นักศึกษา
สามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรนามาหารายได้ระหว่างเรียนในพื้นที่โครงการฯ
11.2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานการดาเนินงานทุกสิ้นเดือนและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 72
โครงการ ผลิตไม้ประดับ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล
แผนกวิชาพืชศาสตร์
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันพรรณไม้ประดับได้รับการนิยมปลูกกันมาก เพื่อนาไปใช้ตกแต่ง อาคาร บ้านเรือน สถานที่
ต่าง ๆ ตามหน่วยงานราชการ และสวนสาธารณะ เพื่อให้บริเวณดัง กล่าวน่าอยู่น่าอาศัย ดัง นั้น จึง จาเป็น
ที่จะต้องจัดเตรียมและผลิตพันธุ์ไม้ประดับไว้ใช้และบริการต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ แก่นักศึกษา (เพาะเมล็ด, ปักชา, ตอนกิ่ง ฯลฯ)
5.2 เพื่อรวบรวมพันธุไ์ ม้ประดับเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ
5.3 เพื่อเป็นโครงการหารายได้จากการจาหน่ายไม้ประดับ
5.4 บริการพันธุ์ไม้และตกแต่งพันธุ์ไม้ในสถานศึกษา และใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น เพาะเมล็ด ปักชา ตอนกิ่ง ฯลฯ จานวน 500 ต้น
6.1.2 ปลูกไม้ประดับในกระถางพลาสติก จานวน 500 กระถาง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้พันธุ์ไม้จากการเพาะเมล็ด ปักชา ตอนกิ่ง ฯลฯ จานวน 500 ต้น
6.2.2 ได้พันธุ์ไม้ประดับในกระถางพลาสติก จานวน 500 กระถาง
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ฝึกทักษะต่าง ๆ
4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
10
7,880
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
10
7,880
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ผลิตพันธุ์ไม้ประดับได้จานวน 1,000 ต้น มูลค่าประมาณ 20,000 บาท
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี

204
โครงการที่ 73
โครงการ เลี้ยงไก่ไข่รุ่นใหม่
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเยี่ยม คชรัตน์
งานฟาร์มสัตว์ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี
มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันการเลี้ยงไก่ไข่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป เพราะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สมบูรณ์ ตลอดยัง
มีความต้องการสู ง วิทยาลัยฯ โดยงานฟาร์มสัตว์จึง มีโครงการที่จะเลี้ยงไก่ไ ข่รุ่นใหม่ เพื่อตอนสนองความ
ต้องการของตลาด ซึ่งมีโรงเรือนอยู่แล้ว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อหารายได้
5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริง
5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ไก่ไข่สาว จานวน 1,000 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีรายได้หลังการนาไก่เข้าเลี้ยง 1 เดือน
6.2.2 มีไข่ไก่ไม่น้อยกว่า 800 ฟอง/วัน มีรายได้รวม 200,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนเสนอโครงการ
2. เตรียมโรงเรือน
3. สัง่ ไก่สาวพร้อมอาหาร
4. ดาเนินการเลี้ยง
5. บันทึกผลการเลี้ยง
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
3
500,000
รวม
3
500,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
3
500,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีไก่ไข่ จานวน 1,000 ตัว
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 มีไข่ไก่จาหน่ายไม่น้อยกว่า 800 ฟอง/วัน
11.2.2 มีรายได้ไม่น้อยกว่า 2,400 บาท/วัน รายได้รวม 200,000 บาท
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ผลการปฏิบัติจากการบันทึกประจาวัน
12.2 สรุปผลปฏิบัติประจาเดือน

206
โครงการที่ 74
โครงการ เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเยี่ยม คชรัตน์
งานฟาร์มสัตว์
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแผนกสัตว์ปีกได้ดาเนินการเลี้ยงไก่ไข่มาต่อเนื่อง เพื่อจาหน่าย ซึ่งยังมีผลผลิตที่มีคุณภาพ จึง
จาเป็นต้องมีการเลี้ยงต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจาหน่าย
5.2 เพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกนักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เลี้ยงไก่ไข่ จานวน 300 ตัว
6.1.2 มีไข่ไก่จาหน่ายไม่น้อยกว่า 200 ฟอง/วัน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตทุกวัน
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกสัตว์ปีก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเสนอ
อนุมัติ
2. ดาเนินการเลี้ยง
3. จาหน่ายไก่ปลด
4. บันทึกผลการเลี้ยง
5. สรุปหลังสิ้นสุด
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
1
86,400
รวม
1
86,400
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
1
86,400
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีไข่ไก่จาหน่าย
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
มีรายได้
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลการเลี้ยงจากการบันทึกประจาวัน
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โครงการที่ 75
โครงการ เลี้ยงโคเนื้อ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
งานฟาร์มสัตว์
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี
มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานฟาร์มโคเนื้อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนศึกษา และเกษตรกร ได้ใช้ฝึกประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์และการคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ์ การจัดการโรคและสุขาภิบาล การผสมเทียม และใช้โคเนื้อเป็นสัตว์ทดลองในการวิจัยจัดทา
โครงการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผลิตลูกโคเนื้อจาหน่าย
5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร
5.3 เพื่อใช้จัดทางานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ลูกโคเนื้อจานวน 5 ตัว
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผ่านการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 80 คน
6.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 2 เรื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกโคเนื้อที่มลี ักษณะที่ดีตามสายพันธุ์และมีสุขภาพแข็งแรง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อสามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้
6.2.3 วิจัยมีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
7. สถานที่ดาเนินการ ฟาร์มโคเนื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจ้าง
3. ดาเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
9
40,280
รวม
9
40,280
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
9
40,280
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ลูกโคเนื้อ จานวน 5 ตัว
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผ่านการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 80 คน
11.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา จานวน 2 เรื่อง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 ลูกโคเนื้อมีลักษณะที่ดีตามสายพันธ์และมีสุขภาพแข็งแรง
11.2.2 นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้
11.2.3 วิจัยมีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

210
โครงการที่ 76
โครงการ อัดฟาง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
งานฟาร์มสัตว์
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคน
ดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่นิยมนามาเป็นอาหารในการเลี้ยงโค เนื่องจากหาง่าย ราคาถูก
และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ฟางข้าวมีเยื่อใยสูง เหมาะกับสัตว์เขี้ยวเอื้องแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่า งาน
ฟาร์มนาข้าวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้ปลูกข้าวและหลังการเก็บเกี่ยวมีฟางข้าวเป็นส่วนของ
ต้นข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถนามาใช้เป็นอาหารสัตว์สาหรับเลี้ยง
โค งานฟาร์มสัตว์จึงจัดทาโครงการอัดฟุอนฟางเพื่อใช้เลี้ยงโคเนื้ อของทางวิทยาลัยฯ และเป็นการฝึกทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในการอัดฟุอนฟาง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ออัดฟุอนฟางใช้สาหรับเลี้ยงโคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการอัดฟุอนฟาง
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ฟางอัดฟุอน 1,000 ฟุอน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และมีทักษะประสบการณ์ในการอัดฟุอนฟาง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีฟางอัดฟุอนที่มีคุณภาพดี สามารถใช้เป็นอาหารโคได้
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถอัดฟุอนฟางได้
7. สถานที่ดาเนินการ แปลงนาข้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

211
8.กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจ้าง
3. ดาเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
1,000
- ค่าวัสดุ
2
8,500
รวม
3
9,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
3
9,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 มีฟางอัดฟุอนที่มีคุณภาพดี สามารถใช้เป็นอาหารโคได้
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในการอัดฟาง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 โคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ มีแหล่งอาหารหยาบที่เพียงพอตลอดทั้งปี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 77
โครงการ ผลิตน้าดื่มเพื่อจาหน่าย
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยและเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีแหล่งน้าตามธรรมชาติที่มีแร่ธาตุที่มีคุณค่าผสมอยู่ในน้า โดย
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการผลิตน้าดื่มไทรงามเพื่อจาหน่าย เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีน้าดื่ม
ที่มีคุณภาพออกจาหน่าย และเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อผลิตน้าดื่มที่มีคุณภาพออกจาหน่าย
5.2 สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ
5.3 สร้างงานและรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีน้าดื่มที่มีคุณภาพออกจาหน่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 50 โหล
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลิตน้าดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค
6.2.2 สร้างเสริมอาชีพนักเรียน นักศึกษา เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผน เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินการตามแผน
โครงการ
4. สรุปผลโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
3,000
- ค่าวัสดุ
21,450
รวม
24,450
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
24,450
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 มีน้าดื่มที่มีคุณภาพออกจาหน่ายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 50 โหล
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
11.2.1 น้าดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ

214
โครงการที่ 78
โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ และคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี
มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.2 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2, 3และ 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนเพิ่ มเติมของสถาบันการอาชี วศึกษาได้วางนโยบายให้
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในอาชีวศึกษาเพื่อให้ทันกับการพัฒนาประเทศ และ
สามารถแข่งขันในระดับสากลประเด็นย่อยข้อ 1 คือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และประเด็นหลั ก
ข้อ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และข้อ 4 อาชีวะเพื่อคนทุกคนทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จึง ได้จัดทาโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพื่อรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในการทาธุรกิจ
ด้านการผลิต การจาหน่ายและธุรกิจอื่น ๆ การเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award) และในการทากิจกรรม ตลาดนัด “มินิ
เกษตร” ในการเปิด โอกาสให้ ผู้ผลิต ที่เ ป็น นัก เรี ยนนักศึ กษาที่ ทาโครงการผลิตสิ นค้ าเกษตร และชุม ชนที่
ดาเนินการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้นาสินค้าปลอดสารพิษมาจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว และสร้างประสบการณ์ในการจาหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียนนักศึกษา เป็ นการบ่ม
เพาะการประกอบอาชีพอิสระให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามหน้าที่รับผิดชอบของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถตามรูปแบบที่ควรจะมี คือ ผลิตได้ จาหน่ายเป็น
5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม และมีความสามารถในการ
วางแผนในการทาธุรกิจ รับจ้างผลิต การผลิตเพื่อจาหน่าย และการทากิจกรรมตามรูปแบบสหกรณ์
5.5 เพื่อใช้อาคารเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
5.6 เพื่อรองรับการเปิดตลาดนัดสินค้าปลอดสารพิษ (ตลาดนัดมินิเกษตร)
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5.7 เพื่อเป็นโอกาสของนักเรียนนักศึกษา ที่ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดโครงการ อาชีวะสร้างสรรค์
แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR Award)
6. เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จานวน 30 คน
6.1.2 มีโครงการของนักเรียนนักศึกษาในการทากิจกรรมการค้าจานวน 3 โครงการ
6.1.3 ชุมชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาสามารถนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษมาจาหน่ายได้
ประมาณ 5 ชุมชน
6.1.4 นักเรียนที่ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ มีโอกาสได้เข้าร่วม
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในการวางแผนธุรกิจ จานวน 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
6.2.2 นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีรายได้ระหว่างเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
6.2.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนด้านการเกษตรว่าเมื่อเรียนแล้ว
สามารถทาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตในการกล้าที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ
6.2.4 เพื่อให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน “ตลาดนัดมินิเกษตร”
ได้นาสินค้าปลอดสารพิษที่หลากหลายมาจาหน่าย ทาให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และมีตลาด
รองรับสินค้าที่ผลิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ ดาเนินธุรกิจ
ตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ธุรกิจที่วางแผนไว้ ดาเนินการตามแผนและประสบความสาเร็จ
7. สถานที่ดาเนินการ. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เหตุ
เขียนโครงการเสนอ
บันทึกขออนุญาตซื้อ/จ้าง
ปฏิบัติงานตามโครงการ
สรุปผลโครงการ

216
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
10,000
- ค่าใช้สอย
25,500
- ค่าวัสดุ
24,500
รวม
60,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
60,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ด้านผลผลิต
1) พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 30 คน
2) นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ทักษะอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 หรือ จานวน 30 คน
3) ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการจัดตลาดนัดจานวน 5 ชุมชน (เกษตรกรประมาณ 30 คน)
11.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ด้านผลลัพธ์
1) สถานศึกษาสามารถดาเนินโครงการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ได้บรรลุ
เปูาหมาย คือ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการจาหน่าย และการบริการ
ปีงบประมาณ 2562 ได้ประสบความสาเร็จ
2) นักเรียน นักศึกษาได้รับการอบรมอาชีพอิสระ ทั้งทางด้านการผลิต การจาหน่าย และการ
บริการ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตตามทักษะและความสามารถ และมีรายได้ระหว่างเรียน
3) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ มีความรู้
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ ขั้นสูงขึ้น และสามารถนาแผนธุรกิจมาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจให้
ประสบความสาเร็จได้
4) เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม “ตลาดมินิเกษตร” สร้างรายได้ให้
ครอบครัว ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ดาเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 สรุปผลราย 2 เดือน ว่าการดาเนินโครงการมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง
12.2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนในการดาเนินการ แก้ปัญหา และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
12.3 ประเมินความสาเร็จของโครงการ ทั้งผู้ปฏิบัติ และผู้รับบริการ

โครงการที่ 79
โครงการ ซ่อมบารุงยานพาหนะ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
งานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ยานพาหนะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงที่ใช้ในงานราชการ มีอยู่หลายคัน หลายประเภท
ซึ่งแต่ละคันไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงจาเป็นต้องมีการบารุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยในการใช้และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดสรรงบประมาณไว้สาหรับซ่อมบารุงยานพาหนะ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมบารุงรถบรรทุก 6 ล้อ ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 คัน
6.1.2 ซ่อมบารุงรถบรรทุก 2 ตอน ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 3 คัน
6.1.3 ซ่อมบารุงรถตู้ 12 ที่นั่ง ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 คัน
6.1.4 ซ่อมบารุงรถกระบะ ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถให้บริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในการใช้ยานพาหนะเพื่องานราชการ
6.2.2 สามารถให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา ในการใช้ยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา
6.2.3 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐที่ใกล้เคียงในด้านยานพาหนะ
7. สถานที่ดาเนินการ สถานบริการซ่อม ทั้งภายในจังหวัด และต่างจังหวัด
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. จัดซ่อมตามระยะเวลา
การใช้งาน
2. จัดซ่อมตามสภาวะที่
เกิดการชารุด
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
6
100,000
รวม
6
100,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
6
100,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ขออนุญาตใช้รถ
11.1.2 รายงานผลการซ่อมประจาปี
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
บันทึกการจัดซ่อมและบันทึกการใช้รถของปีงบประมาณ 2563
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โครงการที่ 80
โครงการ ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยฝ่าเพดานห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้จัดสร้างมาเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างสร้างจากลวด
ที่บัดนี้เกิดการผุขาดเกิดการชารุดทาให้มีการพังทลายและแตกหักของแผ่นฝ้าเพดานที่เป็นแผ่นยิปซัม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ครูในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงขอซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้าง
และแผ่นฝ้าเพดานให้มีความแข็งแรงและใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ
5. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและแผ่นฝ้าเพดานของห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ฝ้าเพดานของห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จานวน 2 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ฝ้าเพดานของห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง
3. ดาเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
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หมวดรายจ่าย
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
รวม
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา

1
6
7

10000
10,000
20,000

7

20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ฝ้าเพดานของห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จานวน 2 ห้อง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ห้องพักครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมเป็นที่เรียนรู้และจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม โดยการรายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซม
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 81
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง 2. นายเยี่ยม คชรัตน์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการประกันคุณภาพสาหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัด
สถานที่เรียนสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูง สุด ตามข้ อก าหนดที่ 2.4 จั ดสถานที่ เ รีย นสถานที่ ฝึก ปฏิ บัติ ง านสถานที่ศึ กษาค้ น คว้ าให้เ หมาะสมกั บ
สาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสม
ในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้สถานศึกษามีการดาเนินงาน
และมีข้อ มูลที่ แสดงความตระหนัก การปฏิบัติ และความส าเร็ จจากการปฏิบัติ ตามที่ก าหนดเพื่ อนาไปสู่
มาตรฐานคุณภาพ และสภาพห้องเรียนของแผนกวิชาสัตวศาสตร์อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมตามระยะเวลาการ
ใช้งานมามากกว่า 30 ปี จึงได้จัดทาโครงการ “พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนก
วิชาสัตวศาสตร์” ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
5.3 เพื่อจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จานวน 4 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์มีห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติงานสถานที่ศึกษาค้นคว้าเหมาะสมกับ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6.2.2 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่สามารถฝึกทักษะ
ได้
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7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนกิจกรรม
2. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
3. ประชุมปรึกษาหารือ
ดาเนินการ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
5000
- ค่าวัสดุ
4
35,000
รวม
5
40,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
5
40,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุด
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
มีการดาเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมบารุงรักษาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้สามารถใช้งานได้
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานผล/แบบประเมินโครงการ
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โครงการที่ 82
โครงการ จัดทาป้ายแผนกวิชาสัตวศาสตร์
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง 2. นายเยี่ยม คชรัตน์
2. ลักษณะโครงการ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันป้ายชื่อแผนกวิชาสัตวศาสตร์ มีสภาพชารุด ทรุดโทรม และมีขนาดเล็ก ผู้คนสัญจรผ่านอาจ
มองเห็นไม่ชัด และสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยง่างาม ดังนั้นทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
จัดทาโครงการขึ้นเพื่อสร้างป้ายชื่อแผนกวิชาสัตวศาสตร์ใหม่ เพื่อให้เห็นเด่นชัด สวยงาม และเกิดความ
ภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่ และเกิดความรักสามัคคี หวงแหนสาธารณสมบัติของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดสร้างป้ายชื่อแผนกวิชาสัตวศาสตร์ใหม่
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในแผนกวิชาที่ตนศึกษาอยู่
5.3 เพื่อให้นักศึกษารู้จักรักษาและหวงแหนสาธารณสมบัติ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
มีป้ายแผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่เห็นเด่นชัด สวยงาม
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในแผนกวิชาที่ตนศึกษาอยู่
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

224
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ประชุมปรึกษาหารือ
การจัดทาโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
3. ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
4. ติดตามผลและ
ประเมินผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
1
3,000
- ค่าวัสดุ
1
7,000
รวม
2
10,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
2
10,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีป้ายแผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่เห็นเด่นชัด สวยงาม
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในแผนกวิชาที่ตนศึกษาอยู่
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา และคณะครู
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โครงการที่ 83
โครงการ ปรับปรุงศาลาที่พัก
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีพื้นที่และอาคารสถานที่ ต้องดูแลและบารุงรักษา สภาพปัจจุบัน
ศาลาที่พักบริเวณอาคารห้องประชุมไทรงาม ชารุด ไม่เหมาะในการใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและทากิจกรรมต่าง ๆ
ของนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ปกครอง และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้ศาลาที่พักมีสภาพดี เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมสามารถใช้บริการเป็นที่นั่งพักผ่อน ทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ที่มาติดต่อราชการ จาเป็นต้องดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณอาคารห้องประชุมไทรงาม
5.2 เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ปกครอง และประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณอาคารห้องประชุมไทรงาม จานวน 6 หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ
ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ปกครอง และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นาเสนอโครงการ
2. จัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการซ่อมปรับปรุง
3. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
36,200
- ค่าวัสดุ
78,800
รวม
115,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
115,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
มีศาลาที่พัก เป็นที่นั่งพักผ่อนและทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณอาคารห้องประชุมไทรงาม จานวน 6 หลัง
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
สร้างความพึงพอใจแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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โครงการที่ 84
โครงการ ปรับปรุงระบบสื่อมัลติมีเดียห้องประชุมไทรงาม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันห้องประชุมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ห้องประชุมไทรงาม
งานอาคารสถานที่จึงเล็งเห็นความสาคัญของสื่อโสตที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของผู้เรียน ครู
บุคลากร และการบริหารจัดการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการประชุมมีประสิทธิภาพ สถานที่ สะอาด สะดวก
สวยงาม ปลอดภัยจึงต้องปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาห้องประชุมไทรงามให้ไ ด้ห้องที่มีสื่อประชุมทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีสถานที่ประชุมที่มีสื่อมัลติมีเดียพร้อมในการให้บริการ
5.2 เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อให้สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
มีห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพ สถานที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย
6.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสามารถพึงพอใจในการบริการห้องประชุม
ที่ทันสมัย
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมไทรงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนกิจกรรม
2. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
3. ประชุมปรึกษาหารือ
ดาเนินการ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
5
12,500
รวม
5
12,500
หมวดค่าครุภัณฑ์
3
25,000
รวมทั้งสิ้น
8
37,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสามารถประชุมโดยผ่านสื่อนวัตกรรมและ
ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบสอบถาม
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โครงการที่ 85
โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน 214 เป็นห้องสื่อโสต
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายปริญญา ปิน่ สุวรรณ 2. นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจา
3. ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยห้องสื่อโสตฯ เดิม 211 มีปัญหาในการเปิด -ปิด และคับแคบ ทาให้ไ ม่สะดวกในการใช้ง าน จึง มี
ความเห็นว่าควรย้ายมาห้อง 214 ซึ่งมีขนาดกว้าง ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่า แต่ต้องทาหน้าต่างเหล็กดัด
เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงห้อง 214 เป็นห้องสื่อโสตฯ โดยต้องทาเหล็กดัดหน้าต่างเพิ่มเติม
5.2 เพื่อให้มีพัดลมกับผู้เรียนอย่างทั่วถึง
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หน้าต่างเหล็กดัดห้องสื่อโสตฯ (214) จานวน 36 บาน
6.1.2 พัดลมตั้งพื้น ประจาห้องโสตฯ 2 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องสื่อโสตฯ แผนกวิชาบริหารธุรกิจมีหน้าต่างเหล็กดัดที่ปลอดภัย
6.2.2 มีพัดลมไว้บริการผู้เรียน
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ (214) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. อนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
3. ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจ่าย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
32,400
รวม
32,400
หมวดค่าครุภัณฑ์
3,200
รวมทั้งสิ้น
35,600
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
ห้องสื่อโสตฯ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ (214) มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้ประโยชน์ สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
ห้องสื่อโสตฯ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ (214) มีความพร้อม ปลอดภัย สะดวก เอื้อประโยชน์ต่อการ
ใช้งาน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจาเดือน และการประเมินผลสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 86
โครงการ ซ่อมบารุงแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
งานฟาร์มและโรงงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา

3. ความสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคล้องกับ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.2 ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.3 ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงที่ใช้ในงานราชการ มีใช้อยู่
หลายคัน หลายประเภท ซึ่งแต่ละคันได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงจาเป็นต้องมีการบารุงรักษา
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยในการใช้ และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดสรรงบประมาณไว้สาหรับซ่อมบารุงแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
6. เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสาเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซ่อมบารุงรถแทรกเตอร์ ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 4 คัน
6.1.2 ซ่อมบารุงอุปกรณ์ตัดหญ้า ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 ตัว
6.1.3 ซ่อมบารุงชุดพรวนโรตารี่ ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 2 ตัว
6.1.4 ซ่อมบารุงรถแทลเลอร์ ตลอดปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถให้บริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในการใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
เพื่องานราชการ
6.2.2 สามารถให้บริการกับนักเรียน นักศึกษาในการใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มเพื่อการ
เรียนและการทางาน
6.2.3 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ องค์ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใกล้เคียงในด้านแทรกเตอร์และ
เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
7. สถานที่ดาเนินการ สถานบริการซ่อม ทั้งภายในจังหวัด และภายนอกจังหวัด
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ ระยะเวลา
ปี 2562
ปี 2563
ขั้นตอน
หมาย
การดาเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. จัดซ่อมตามระยะเวลา
การใช้งาน
2. จัดซ่อมตามสภาวะที่
เกิดการชารุด
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จานวนเงิน
จานวน
หมวดรายจ่าย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บารุงการศึกษา
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
10
20,000
- ค่าวัสดุ
10
30,000
รวม
20
50,000
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น
20
50,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ขออนุญาตใช้รถ
11.1.2 รายงานผลการซ่อมประจาปี
11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์
รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีสภาพการใช้งานที่ดีและพร้อมในการปฏิบัติงาน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
บันทึกการจัดซ่อมและบันทึกการใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มของปีงบประมาณ 2563

