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  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ธันวาคม  2559

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง



คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง จังหวัดพัทลุงนี้ ไดจัดทําภายใตกรอบยุทธศาสตร นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร มาตรการและโครงการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี

ความสอดคลองกับ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ กลยุทธ มาตรการและ

แผนพัฒนาการ  จัดการศึกษา ฯ พ.ศ. 2560-2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ตามรูปแบบ “ข้ันตอนและแนวปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับ

สถานศึกษา” ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการ

บริหารงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกิดประโยชนสูงสุดในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

 ทายนี้หวังวาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฉบับนี้  จะสามารถดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไวและเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตอไป 

 

 

      ฝายแผนงานและความรวมมือ  

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

1. วิสัยทัศน ภารกิจ  พันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อ

เปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ

ภูมิภาค 
 

ภารกิจ 

  จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและ

ความเปนเลิศทางวิชาชีพ 

 

พันธกิจ 

 1.  จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

 2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล 

 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง  เสมอภาค และเปนธรรม  

         4.  เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพระดับฝมือ เทคนิค และ

เทคโนโลยีของประเทศ 

  5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัด

อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

 6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

 7.  สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ ม่ันคง และ

กาวหนาในวิชาชีพ 

 

2. ยุทธศาสตร มาตรการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร 

1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

 2.  เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  

 3.  สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา  
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 4.  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิ

บาล 

มาตรการ 

 1.  สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

     2.  การจัดการศึกษาระบบทวีภาคี  

 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน  

 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร  

 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ  

 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา  

 7.  การสรางและกระจายโอกาส  

 8.  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ  

 9.  สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ  

 10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 11.  สงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย  

 

3. นโยบาย ยุทธศาสตร ท่ีเก่ียวของ 
 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

  1.  ความม่ันคง  

 2.  สรางความสามารถในการแขงขัน  

 3.  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 4.  สรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

 5.  สราการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 1.  ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

 2.   พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ 

 3.  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 4.   รองรับการเช่ือมโยภูมิภาคและความเปนเมือง 

 5.  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 6. บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
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3.3 นโยบายของรัฐบาล  ดานการศึกษา  

  1.  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  

  2.  ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการศึกษา  

 3.  ใหภาคสวนตาง ๆ รวมจัดการศึกษาและเนอนการกระจายอํานาจ  

 4.  พัฒนาคนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองดี  

 5.  สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  

 6.  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู  

 7.  ทะนุบํารุงและอุปภัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  

 8.  อนุรักษ ฟนฟู  และเผยแพรมรดาทางวัฒนธรรม  

 9.  สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ  

 10.  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี 

3.4  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ) 

 1. การสรางคานิยมอาชีวศึกษา  

 2.  การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ  

 3.  การแกไขปญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา  

 4.  การสงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน  

 5.  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)  

3.5  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

 2.  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  

 3.  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

 4.  ขยายโอกาสทางการศึกษา  การเขาถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 5.  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

3.6  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.  ภายใน 1 ป ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม (ใหโอกาส  
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การเรียน/ฝกอบรมวิชาชีพ) 

 2.  ภายใน 5 ป ใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มท่ี  

 3.  ภายใน  1 ป จะทําใหครูครบเกณฑ ภายใน  2 ป จะทําใหมีครูประจําช้ันครบทุก

หอง  ภายใน  5-10 ป จะทําใหครูตรงสาขา 

 4.  ภายใน  2  ป จะทําใหเด็กเรียนทองจําในสิ่งท่ีควรจํา  และนําสิ่งท่ีจําไปฝกคิด

วิเคราะห แกปญหา และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดครบทุกโรงเรียน (ทักษะ

กระบวนการคิด วิเคราะหเพือ่การประกอบอาชีพ) 

 5.  ภายใน  5 ป จะทําใหมีการสอน STEM Education  ครบทุกโรงเรียน 

 6.  ภายใน  3 ป  จะยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อ

สื่อสารในชีวิตประจําวันได 

 7. ภายในป 2560  ปรับประบบการสอน ONET ใหเปนท่ียอมรับและสะทอนถึง

คุณภาพของการศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ) 

 8.  ภายใน  10 ป ผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของประเทศ  

 9.  ผลิตคนดีออกสูสังคม  

 10.  ภายใน  10 ป ซอมบานพักครูใหแลวเสร็จท้ังหมด  

 11.  แกปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.7  สวนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา 

 1.  สรางคานิยมอาชีวศึกษา  

 2.   ม.44 แกปญหาทะเลาะวิวาท  

 3.  ม.44  รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน  

 4.  กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.  

 5.  สงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน (เฉพาะทาง)  

 6.  จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)  

 7. ทวิภาคี  

 8.  ทวิศึกษา  

 9.  ทวิวุฒิ  

 10.  ภาษาตางประเทศ  3R8C 

 11.  Re-profile  สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 12.  แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 

 13.  สรางความรวมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี (กศจ. อศจ.)  

 14.  สานพลังประชารัฐดานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
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  - Re-branding 

  - Excellent Model School 

  - Database of Supply and Demand 

  - Standard and Certification Center 

 15.  สรางความยืดหยุนระบบสงตอการศึกษาระหวางสายสามัญและสายอาชีพ 

ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในทุกสังกัด ท้ัง สพฐ.  กศน. สอศ.  และสกอ. 

 16. สรางความยืดหยุนระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี  

 17. วิจัย  นวัตกรรม สูการใชประโยชน  

 สรุปประมวลนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใน

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา  โดยกําหนดเปาหมาย  ผูสําเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและ

ปริมาณเพียงพอ  สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ การพัฒนาประเทศ และ

ความสามารถในการแขงขันในระดับสากล 
 

3.8  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

  2.  ผลิตพัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ

พัฒนาประเทศ 

  4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  5.  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

 (ขอ 3.1 – ขอ 3.8  จากการประชุมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดนครปฐม) 

ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552–2561) 

  จากการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลักทําใหทราบวาไทยกําลังประสบปญหาแรงงานท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ  และพบวาผูสําเร็จการศึกษาท่ีเขาสูตลาดแรงงานยังมีคุณสมบัติไม

สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  และระดับการศึกษาของงานไทยมีคาเฉลี่ย

เพียง 7.8 ป โดยรอยละ 61.8จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและตํ่ากวา  มีเพียงรอยละ 3.2จบ
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อาชีวศึกษา และรอยละ 3.9 จบวิชาชีพช้ันสูง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2547) รวมท้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษาไมเปนแหลงวิชาการทางอาชีพแกชุมชน

และสังคมเทาท่ีควรและไมสามารถจัดการศึกษารองรับความตองการของภาคอตุสาหกรรมและ

การพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2551)ซ่ึงสอดคลอง

กับการสรุปผลการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามรายงาน

ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2(พ.ศ.2552-2561) ท่ีพบวา การศึกษาไทยยังมีปญหา

ตองเรงพัฒนาปรับปรุงและตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียน ครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการรวมท้ังการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาจึงไดมี

การกําหนดวิสัยทัศน 

“คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” 

และกําหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีประเด็นสําคัญ  4  ประการ  คือ 

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม 

3 .พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหงเรียนรูยุคใหม 

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 

โดยมีกลไกเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของและสําคัญตอ

การจัดการอาชีวศึกษา  คือ  การจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติข้ึน  เพื่อทําหนาท่ีพัฒนา

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ  ประเมินและใหการรับรองสมรรถนะวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานโดย

เช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ชวยใหการผลิตกําลังคนมีความสอดคลองกับความตองการ

ของผูประกอบการ  มีเสนทางอาชีพท่ีชัดเจนและมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมตามสมรรถนะประกอบ

กับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลท่ีมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาตาม

ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนรวมท้ัง

การผลักดันใหเกิดคานิยมในการเรียนอาชีวศึกษาตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา 

การจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ และการพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพดานสมรรถนะ

อาชีพและการสื่อสารท่ีมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  จากขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ.2552-2561) ไดมีการ

จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาของอาชีวศึกษาข้ึน  ดังนี้   

1. มุงสรางและผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหตอบสนองความตองการของ

ตลาด 

2. พัฒนาครูยุคใหม  ครูพันธุใหม  ครูสาขาขาดแคลน 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม 

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม 
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ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบาย 

ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  ในระยะ 15 ป (พ.ศ.2555-2569) 

ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา  ดังนี้ 

นโยบายท่ี  1 มุงสรางและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา  ใหตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี  1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการ

ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษา

ใหกับกลุมผูอยูนอกระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ 

ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา 

 

นโยบายท่ี  2   พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา                 

ดานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  1 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ดานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  2 สรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพื่อคุณภาพของครู  

คณาจารยและบุคลกรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  3 สรางโอกาสและความรวมมือในการสรางเสริมคุณภาพครู  

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา 

นโยบายท่ี  3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม  

ยุทธศาสตรท่ี  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในดานการจัดการ

เรียนการสอนในระดับ ปวช.ปวส. และปริญญาตรีสาขา

เทคโนโลยีหรือ                   สายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพ

ใหเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษาท้ังภายใน
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และตางประเทศ 

นโยบายท่ี  4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี  2 

ขอมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

1.  วิสัยทัศน  พันธกิจ ปรัชญาอัตลักษณ  เอกลักษณ 

วิสัยทัศน 

 สถานศึกษาท่ีมุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

พันธกิจ 

1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม  

 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ  

ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  2 สงเสริม ประสบการณวิชาชีพของครู คณาจารย และบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอด 

องคความรูเทคโนโลยีการเกษตร ผูเรียน ครูคณาจารย 
 

พันธกิจท่ี  2   พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพท่ีทันสมัยและได

มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟารมตนแบบ 

 

พันธกิจท่ี  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาศูนยเรียนรูและฝกอบรมเกษตรระยะสั้น   

ยุทธศาสตรท่ี 2  สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา การเทียบโอน

ความรู ประสบการณ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร 
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พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายและความรวมมือในการจัด

การศึกษาเกษตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ปณิธาน 

 ความมุงม่ันต้ังใจทําใหปรัชญาและวิสัยทัศนบรรลุเปาหมาย 
 

อัตลักษณ 

 “อดทน  มุงม่ัน  สูงาน”  

 อดทนหมายถึง ความสามารถทางรางกายความคิด จิตใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ให

สําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนดไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มีความเขมแข็งพยายามเอาชนะ

ปญหาอุปสรรคโดยไมยอทอ มีจิตใจหนักแนนสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนปกติ

เม่ือพบกับปญหาหรือสิ่งยั่วยุตาง ๆ 

 มุงม่ัน หมายถึงความต้ังใจลนเปยมในการทําสิ่งใด ๆใหบรรลุผลสําเร็จใหจงได ไมวา

จะตองทุมเทแรงกายแรงใจและกําลังสติปญญามากนอยแคไหน ไมวาจะตองใชเวลาสักเทาใดไม

วาจะยาก   สักปานใดก็จะไมยอทอโดยเด็ดขาดพลังแหงความมุงม่ันจะแสดงตัวออกมาภายนอก

ผานพฤติกรรมการมีมานะพยายาม ความบากบั่นหม่ันเพียรความอดทนตอความเหนื่อยลา และ

ความกลาหาญตอ การฟนฝาอุปสรรค ปญหาซ่ึงจะชวยใหสามารถทํางานใดๆ ไดอยางตอเนื่อง

จนกวา จะประสบผลสําเร็จได 

 สูงาน  หมายถึง ความเขมแข็ง  กลาหาญ  หนักเอาเบาสูมุงความสําเร็จกิจการงานเปน

ท่ีต้ังมุงม่ันฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆและปฏิบัติงานทุกอยางใหบรรลุเปาหมาย 

เอกลักษณ 

 “สถานศึกษาท่ีผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรีย”  

 ขาวสังขหยดพัทลุงอินทรียหมายถึง  ผลผลิตขาวพันธุพื้นเมือง  “สังขหยดพัทลุง”  ท่ีได

จากการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีไมใชสารเคมีสังเคราะห  โดยใชถ่ัวปุยพืชสดเปนแหลงธาตุอาหารพืช

ทดแทนปุยเคมี  ผลผลิตท่ีไดสามารถสรางมูลคาเพิ่มเปนผลิตภัณฑตาง ๆ  ภายใตตราสัญลักษณ

การคา 

อารมณดีเชน ขาวสารขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุงโยเกิรตสดขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุง เปนตน 
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ตราสัญลักษณวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

สีประจําวิทยาลัย 

เขียว – ขาว – เหลือง 

 สีเขียวหมายถึงความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารท่ีอุดมสมบูรณ 

 สีขาว  หมายถึงน้ําฝนชวยสรางความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณ

ธัญญาหาร 

 สีเหลืองหมายถึง   แสงแดดชวยในการสังเคราะหแสงของพืชพันธุธัญญาหาร 
 

ปรัชญาของวิทยาลัย 

เรียนเดน งานดี มีวินัย ใฝคุณธรรม 

 

2.  หลักสูตรการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ไดจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรดังนี้  

2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานการเกษตร 

2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช  2557 

 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร    สาขางานพืชสวน  

    สาขาวิชาพืชศาสตร    สาขางานพืชไร  

     สาขาสัตวศาสตร  สาขางานการผลิตสัตว  

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร  

2.3  การเปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช  กําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวน  20  คน   

เร่ิมปการศึกษา 2559 ปการศึกษาละ  จํานวน  20  คน 

 

3. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน  
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 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2558  ไดแสดงจุดเดน-จุดท่ี

ตองพัฒนา และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 

 

3.1  จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา 

 3.1.1 จุดเดนของสถานศึกษา  

  1)  นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด มีระดับความพึง

พอใจตอคุณภาพของผูเรียนสูง  ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ รอยละ 85.96 และผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

ผูสําเร็จการศึกษาสูง 

  2)  ครูผูสอนมีระดับคุณภาพคอนขางดีมากในบทบาทหนาท่ีตนเองเก่ียวกับหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  3)  ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีมากในบทบาทหนาท่ี

ตนเองเก่ียวกับกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  4)  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีมาก  รวมท้ังมี

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในสถานศึกษาอื่น เชน สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนประเภท

วิชาเดียวกัน แกนําในโครงการ 1 ชวย 9 เปนตน 

 3.1.2  จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา  

  1)  ควรกําหนดกลยุทธสําหรับใชพัฒนาผูเรียนใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพใหมีจํานวนเพิ่มสูงข้ึนเปนรอยละ 100 

  2)  ควรกําหนดกลยุทธสําหรับใชพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให

ครูผูสอนจัดทําบันทึกหลังสอน   

  3) ควรเรงจัดระบบการจัดการความรูเทคโนดลยี และทักษะของนักเรียนนักศึกษา 

ความสามารถในการวางแผนธุรกิจ  ควรมีการพัฒนาและติดตามประเมินผลมาตรฐานงานฟารม 

สถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานฟารมภายนอกสถานศึกษ สถานศึกษาควรรวมมือกับ

สถานประกอบการในการจัดการระบบทวิภาคีและระบบปกติใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

3.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 1.   กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือดานการเรียนกับผูเรียนในสาขางานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 

ตาง ๆ นอยกวาสาขางานอื่นเปนพิเศษ โดยสถานศึกษารวมกับแผนกวิชาวิเคราะหสาเหตุแล

กําหนดวิธีการแกไข 

 2.  จากขอมูลเชิงปริมาณ เก่ียวกับสัดสวนระหวางจํานวนผูจบการศึกษาเทียบกับจํานวน

ปแรกท่ีเขาเรียนแมจะไมมีทิศทางท่ีชัดเจนในแตละปการศึกษา เปนขอมูลท่ีทําใหสถานศึกษาตอง

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการศึกษา เชน ผูเรียน
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ลาออกกลางคัน เรียนไมจบหรือพนสภาพ เพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาตอไป 

 3.  ผูบริหารใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนหลักในการบริหารจัดการศึกษา  

 4.  การใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ  และจัดหาจากแหลง

ตาง ๆ มาชวยสนับสนุนในการดานการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน 

 

4.  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ ของสถานศึกษา 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี  

               มีคุณธรรมและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ  ตรงกับ              

                     ความตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

เปาประสงค 

 1.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีเปน

เกษตรกร     มืออาชีพแนวใหม ( Smart Farmer)  ท่ีตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการและสังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 

 2.  จัดการศึกษาเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  และความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  โดยใชโครงการอาชีพเปนฐานการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนผูประกอบการท่ีดี (Smart  Entrepreneur) 

 3.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  มีความเปนผูนําทางการเกษตรท่ีมีจิตอาสาในการบริการ

ชุมชน  และสังคม 

กลยุทธท่ี  1  ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ใหมีสมรรถนะและเปนผูประกอบการ

เกษตร      

                มืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ  

                ตลาดแรงงานและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี  2  สงเสริม ประสบการณวิชาชีพของครู คณาจารย และบุคลากร 

เปาประสงค 

 1.  ครูและคณาจารย  ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณดานวิชาชีพท่ีทันตอ

เทคโนโลยีใหมและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังภายในและตางประเทศเพื่อสรางครูมืออาชีพ 

 2.  ครู  คณาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และงานฟารมตนแบบ 
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กลยุทธท่ี  1  สนับสนุนการฝกอบรมของครู คณาจารยและบุคลากร  เพื่อยกระดับความเปนมือ

อาชีพ 

กลยุทธท่ี  2  เสริมสรางความรู  ทักษะและประสบการณของครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอดองคความรู 

                     เทคโนโลยีการเกษตร ผูเรียน ครูคณาจารย 

 

เปาประสงค 

 1.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการวิจัย  

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการอาชีพท่ีบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

 2.  ผลงานการวิจัย  สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  โครงงานวิทยาศาสตร  และโครงการ

อาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ไดรับการสงเสริมในการเผยแพรและการจัดการความรูในทุก

ระดับ 

 3.  ครูและคณาจารย  ไดรับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

ดานการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ดานวิชาชีพเกษตรและประมง  และการพัฒนางานฟารม

ตนแบบ 

 4.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการวิจัยของครูและคณาจารย  ไดรบการสงเสริม

ใหมีการเผยแพรและถายทอดสูชุมชนและสังคม  รวมท้ังนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษา และการประกอบอาชีพ 

กลยุทธท่ี  1  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตอชุมชน  

                สังคมและการเปนงานฟารมตนแบบ 

กลยุทธท่ี  2  สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพร  ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและ

สังคม 
 

พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 
 

เปาประสงค 

 1.  วิทยาลัยมีหองเรียนรู หองปฏิบัติการ  อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตาม

แนวพระราชดําริ  ท่ีไดรับการพัฒนาท่ีทันสมัยและไดมาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ 

 2.  วัสดุครุภัณฑประจําหองเรียนรู หองปฏิบัติการ  ทางวิชาชีพท่ีทันสมัยและได

มาตรฐาน 



14 

 

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาหองเรียนรู  หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนว 

                พระราชดําริท่ีเอื้อตอการเรียนรูเฉพาะทางวิชาชีพ  ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  

และ 

                มีความทันสมัย 

กลยุทธท่ี  2  จัดหาสื่ออุปกรณท่ีทันสมัยมาใชในหองการเรียนรู  หองปฏิบัติการ ศูนยเรียนรู 

                การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟารมตนแบบ 

เปาประสงค 

 1.   วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาท่ีเปนเลิศทางวิชาชีพ ( Excellence Model College)  

โดยมีงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)  ทางวิชาชีพท่ีตรงกับความพรอมและศักยภาพของ

สถานศึกษาและชุมชนโดยความรวมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟารมโดย

คํานึงถึงการใชพลังงานทดแทน  เปนงานฟารมตนแบบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเปนแหลง

เรียนรูของผูเรียนและประชาชน 

 2.  วิทยาลัยฯ ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา  

 3.  วิทยาลัยฯ  โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดําเนินการไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  

กลยุทธท่ี  1  สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)และสถานท่ีเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง 

                วิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเปนเลิศ (Excellence Model College)   
 

พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้น   

เปาประสงค 

 1.  จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  

 2.  จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม  
  

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

กลยุทธท่ี  2  จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความตองการ

ของ 

                ประชาชน   
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผูดอยโอกาส   

                    การเทียบโอนความรูประสบการณ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร 

เปาประสงค 
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 1.  ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.)  และผูดอยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีเปนเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม ( Smart  Farmer) ท่ีตรงกับความ

ตองการชุมชนและสังคม  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 

 2.  ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 3.   เพิ่มผูเรียนโครงการ อศ.กช.  

 4.  ผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

กลยุทธท่ี  1  สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา 

กลยุทธท่ี  2  ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรูและประสบการณใหมี

สมรรถนะ มี 

                คุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของชุมชนและสังคม   

กลยุทธท่ี  3    พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรท่ีหลากหลาย   
 

พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี  1  เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษา

เกษตร 

                    รวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

 

 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร รวมกับ
สถานประกอบการและหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศท่ีเขมแข็ง 

2. สรางครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานท่ีมีความรวมมือกับสถานศึกษา 
3. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศท่ีมีความรวมมือกับ

สถานศึกษา 
4. จัดทําแผนการฝกและการประเมินผลการฝกประสบการณตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร 

 

5.  ประวัติ  ความเปนมา  และขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

5.1  ประวัติ  ความเปนมา  ของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ต้ังอยูบานเลขท่ี  221  หมูท่ี  15  บานควนกุฎ

ตําบลควนมะพราว  อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ระยะทางหางจากตัวเมืองพัทลุง  ประมาณ  

11  กิโลเมตร  เดิมช่ือโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังเม่ือ

วันท่ี 1  เมษายน  พ.ศ. 2516  สังกัดกองโรงเรียน  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี 
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นายธํารง  บุณยประสาทเปนผูประสานงานการจัดต้ังและเปนครูใหญคนแรก  ประวัติความเปนมา

โดยลําดับ  ดังนี ้
 

  1  เมษายน  2516 ประกาศต้ังเปนโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง 

15 สิงหาคม  2517 เปดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 3 ป)  มี

นักเรียน 149 คนครู-อาจารย 9 คนมีนายธํารง  บุณยประสาท ดํารง

ตําแหนงอาจารยใหญ 

15 พฤษภาคม  2522 เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  โปรแกรมเกษตร              

เขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวช.)  หลักสูตร  1 ป    

เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตร 2 

ป   และการฝกอบรมเกษตรกรรมเคลื่อนท่ีใหกับเกษตรกร  

  1  ตุลาคม  2522 ยกฐานะเปน วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง   

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ 

16  พฤษภาคม  2527 เปดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท .) และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ   ตามโครงการอาชีวศึกษา

เพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  พุทธศักราช 2527 

16  พฤษภาคม  2536 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 1 

ป โดยรับผูสําเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

16  พฤษภาคม  2537 ประกาศเปนวิทยาลัยชุมชนช่ือ วิทยาลัยชุมชนควนกุฎ   และไดเปด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยก

รรม สาขาวิชาพณิชยการ  และประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาชางยนต   หลักสูตร 3 ป 

  3  มิถุนายน  2539 จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต  ในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

26  กันยายน  2539 เปลี่ยนช่ือเปน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ตามประกาศ

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

12  พฤษภาคม  2546 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ทวิภาคี ประเภท

วิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

17  พฤษภาคม  2547 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานเทคโนโลยีขาว 

 1  เมษายน  2548 โครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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กับบริษัท สยามโกลเดนทฟรุท จํากัด ปลูกมะละกอ  พื้นท่ีประมาณ 

200 ไร 

13  มิถุนายน  2548 ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาท่ีไดรับ

รางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดเล็ก ประจําป

การศึกษา  2547 

     ตุลาคม  2548 โครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

กับบริษัท พาราเมาทออยล  ปลูกปาลมน้ํามัน 

    พฤษภาคม 2549 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)  พ.ศ. 

2536ประเภทวิชาครุศาสตรเกษตร  สาขาวิชาพืชศาสตร  กลุมวิชา

ไมผล 

7-10  พฤศจิกายน 

2549 

เปนเจาภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต  ปการศึกษา  2549       

การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อกท.)ระดับภาค  ภาคใต  คร้ังท่ี  28 

2549 ใชระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหาร

สถานศึกษา  พ.ศ. 2549 

2549 วิทยาลัยฯ ผานการประเมิน สมศ.  มีผลการประเมินจําแนกตาม

ระดับคุณภาพดี (4.01) 

2552 ยกเลิกการใชระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย

การบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2549  และใชระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 

2552 

พฤษภาคม  2552 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปรับปรุง พ.ศ. 

2546ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางาน

ประมง 

19  พฤษภาคม  2552- 

30  เมษายน  2553 

โครงการความรวมมือรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ  ดําเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดีมีคุณภาพ

ชีวิต 

  2  กันยายน  2553 สถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการท่ีเนน

สมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รางวัล

ดีเดน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ตามโครงการคุณธรรมนํา

ความรูภายใต       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3  กันยายน  2553 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต  จากศูนยสงเสริมและพัฒนา



18 

 

อาชีวศึกษาภาคใต  ใหเปนสถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนบูรณาการท่ีเนนสมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  3  กันยายน  2553 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต  ครูจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการท่ีเนนสมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   

23  ธันวาคม  2553 สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษา

พอเพียง 2553” 

24  สิงหาคม  2554 สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายนอกดานการอาชีวศึกษา 

ระดับ   ดีมาก คะแนน 90.41  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. และไดรับ

การคัดเลือกเปนสถานศึกษาแกนนําการประเมิน “1 ชวย 9”  รุนท่ี 3 

2554 ผลการประเมินการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน    

ระดับภาค  ป  2554  ไดรับรางวัลชนะเลิศในประเภทการดําเนินงาน

ภายในวิทยาลัย  ประเภทนักศึกษาปจจุบันในระบบนําไปใชไดผล  

และประเภทโรงเรียนท่ีไดรับการขยายผลจากวิทยาลัยใชไดผลดีเยี่ยม

(โรงเรียนบานควนยวน) 

2554 ผลการประเมินการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ระดับชาติ  ป  2554  ไดรับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงเรียนท่ีไดรับ

การขยายผลจากวิทยาลัยใชไดผลดีเยี่ยม  (โรงเรียนบานควนยวน) 

2555 ผลการประเมินการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

ระดับภาค  ป 2555  ไดรับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯ  ท่ี

ขยายผลสูชุมชนดีเดน  ประเภทนักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยฯ  

นําไปใชและขยายผลดีเดน  ประเภทชุมชนท่ีไดรับความรูและใช

ไดผลดีเยี่ยม (ชุมชนบานควนกุฎ)  ประเภทโรงเรียนท่ีไดรับการขยาย

ผลจากวิทยาลัยและใชไดผลดีเยี่ยม  (โรงเรียนบานควนยวน)  และ

ประเภทการคิดคนสิ่งประดิษฐ เคร่ืองพนอเนกประสงค  (โรงเรียน

บานควนยวน / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง) 

  7 พฤศจิกายน  2555 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม   

สาขาวิชาเกษตรศาสตรสาขางานเกษตรท่ัวไป ( Mini  English  

Program)  และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
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วิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตรสาขางานชางกลเกษตร  

ยุบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเคร่ืองกล  สาขางานเคร่ืองกลเกษตร 

25-26  ธันวาคม  

2555   

ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการฝกอบรม

ถายทอด เทคโนโลยี  ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ( KM) การ

นําเสนอองคความรู  โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ระดับภาค 

ภาคใต  ปการศึกษา  2555   

21-22  มกราคม  

2556   

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี  

ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ( KM)  การนําเสนอองคความรู 

โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ระดับชาติ  จังหวัดรอยเอ็ด 

12 กันยายน 2556 โครงการความรวมมือ เร่ือง การศึกษาและพัฒนาศูนยสาธิตอาชีพ

การเกษตรจังหวัดพัทลุง ระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

กับองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 

2556 นายจักรกฤษณ สุกสัยไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษารางวัลพระราชทาน 

ประจําปการศึกษา 2556 และไดรับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเดน

ดานคุณธรรม จริยธรรม  ประจําปการศึกษา 2556 โดยธนาคารออม

สินรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2556 ผลการประเมินการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  ระดับภาค  ป 2556  ไดรับรางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 1 ใน

ประเภทท่ี  3  นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยฯ นําไปใชและขยาย

ผลดีเดน 

 

2557 -วิทยาลยัผานเกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ 

ระดับภาคภาคใต อยูในระดับ ดีโครงการสรางเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษาประจําปงบประมาณ 

2557  

 

พ.ศ. 2557 

 

- รับโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานํานโยบายสงเสริมความ

รวมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ  องคกรวิชาชีพ ในการ

จัดการอาชีวศึกษารวมกัน และมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนย

กําลังคนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (รอยละ 

100) 
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พ.ศ. 2558 -รับโลประกาศเกียรติคุณสําหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก 

(Star) และได 100 คะแนนเต็ม ประจําปการศึกษา 2557 

พ.ศ. 2558 -ผานเกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบระดับ

ภาค ภาคใต อยูในระดับดีมาก โครงการสรางเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 -ผานเกณฑการประเมินผลการดําเนนิงาน อยูในระดับ “ดี” โครงการ

สรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2559 รับโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานํานโยบายสงเสริมความรวมมือ

กับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ  องคกรวิชาชีพ ในการจัดการ

อาชีวศึกษารวมกัน และมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนยกําลังคน

อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ระดับดีมาก (รอยละ 100) 

 รับเกียรติบัตร การดําเนินงานไดครบถวนตามภารกิจของโครงการ

สรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผูบริหารสถานศึกษาต้ังแตจัดต้ังถึงปจจุบัน 

     ป พ.ศ.                                   ช่ือ – สกุล                    ตําแหนง 

2516 – 2521  นายธํารง  บุณยประสาท   ครูใหญและอาจารย

ใหญ 

 2521 – 2523     นายบุญวัฒน  ไชยบุญ           รักษาการผูอํานวยการ  

 2523  – 2526    นายชูรัฐ   มณีรัตน               ผูอํานวยการ  

 2526 –2528          นายรักเกียรติ  แกวจํานง        ผูอํานวยการ  

 2528 – 2539             นายธํารง  บุณยประสาท        ผูอํานวยการ  

 2539 – 2540            นายวิโรจน  จุลถาวร           ผูอํานวยการ  

 2540 – 2543            นายชม   สงทิพย                 ผูอํานวยการ  

 2543 – 2549  นายปรีชา  เมียนเพชร           ผูอํานวยการ  

 2549 – 2554  นายศุภชัย  สมทอง  ผูอํานวยการ  

 2554 - ปจจุบัน  นายวิกรม  พงศจันทรเสถียร ผูอํานวยการ  

5.2  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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 ช่ือภาษาอังกฤษ  PHATTHALUNG COLLEGE  OF AGRICULTURE AND 

TECHNOLOGY 

 ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี  221  หมูท่ี 15  ตําบล ควนมะพราว  อําเภอเมือง  จังหวัด

พัทลุง รหัสไปรษณีย 93000 

 โทรศัพท  โทร.074-610-475-6  

 โทรสาร  โทร. 074-610-476  

 เว็บไซต  WWW.Kasetpt.ac.th 

 อีเมล  Kasetpt@pt.mail.go.th 

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา  1,967 ไร 2  งาน  7 ตารางวา 
 

 มีอาคาร  รวมท้ังสิ้น 161 หลัง  มีหองท้ังสิ้น  254 หองไดแก  

ท่ี รายการ 
จํานวน 

(หลัง) 

จํานวน 

(หอง) 

สราง 

ปพ.ศ.. 

 แผนกวิชาพืชศาสตร    

1 อาคารเรียนพืชศาสตร 1 4 2525 

2 อาคารพัสดุคณะวิชาพืชศาสตร 1 1 2516 

3 อาคารปฐพี 1 1 2530 

4 โรงเพาะเห็ด  1 1 2528 

5 โรงจักรรีดยาง 1 - 2535 

6 เรือนเพาะชําพืชสวนประดับ 1 - 2527 

7 เรือนเพาะชําไมผล 1 - 2526 

8 โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุพืชไรและลานตาก 1 - 2526 

9 โรงสีขาวและอบเมล็ดพันธุ 1 1 2529 

10 ฉางขาวและลานตากขาว 1 - 2529 

     

 แผนกวิชาสัตวศาสตร    

1 อาคารเรียนคณะวิชาสัตวศาสตร 1 4 2525 

2 อาคารผสมอาหารสัตว 1 - 2525 

3 คอกสุกรพันธุ   2  หลัง 2 2 2524 

4 คอกสุกรขุน 1 1 2524 

5 คอกไกเนื้อ   3 3 2535 

6 คอกไกเล็กและฟกไข 1 1 2523 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

(หลัง) 

จํานวน 

(หอง) 

สราง 

ปพ.ศ.. 

7 คอกไกไข 1 1 2523 

8 โรงรีดนม 1 1 2531 

9 คอกโคนม 1 1 - 2531 

10 คอกโคนม 2 1 - 2531 

11 คอกโคนม 3 1 - 2531 

12 คอกโคเนื้อ 1 1 - 2522 

13 คอกโคเนื้อ 2 1 - 2530 

14 อาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 - 2523 

15 อาคารปฏิบัติการประมง 1 1 2538 

16 คอกแพะและแกะ 1 - 2530 

 แผนกวิชาชางกลเกษตร    

1 อาคารเรียนชางกลเกษตร 1 2 2518 

2 อาคารชางกอสราง 1 1 2518 

3 อาคารไฟฟา-ประปา 1 1 2523 

4 อาคารเคร่ืองยนตเล็ก-โลหะ 1 1 2530 

5 อาคารเก็บเคร่ืองมือทุนแรงฟารม 1 2 2532 

6 โรงเก็บรถยนต 1 - 2523 

7 โรงเก็บเคร่ืองมือทุนแรงฟารม 1 - 2532 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ    

1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร 1 4 2518 

2 อาคารเรียน 1 1 8 2516 

 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    

1 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1 1 2 2516 

2 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2 1 3 2530 

3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตว 1 4 2530 

 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ    

1 อาคารเรียนบริหารธุรกิจ 1 4 2531 

2 อาคารเรียน 2 1 8 2523 

 งานหลักสูตรพิเศษ    

1 อาคารฝกอบรมวิชาชีพเกษตร 1 6 2523 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

(หลัง) 

จํานวน 

(หอง) 

สราง 

ปพ.ศ.. 

2 โรงอาหาร 1 7 2523 

 บานพักอาศัย    

1 บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 2 4 2519 

2 บานพักขาราชการ ระดับ 3-4 47 94 2516,22 

3 บานพักขาราชการ ระดับ 2  6 12 2527 

4 บาน อกท. รุน 1 3 3 2531 

5 บาน อกท. รุน 2 8 8 2539 

6 บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ  8 8 2541 

7 บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ 28 28 2541 

     

 อาคารอื่น ๆ    

1 ตึกอํานวยการ 1 7 2516 

2 หอประชุมเกา 1 2 2516 

3 หอประชุมใหม 1 1 2543 

4 อาคารพัสดุกลาง 1 3 2525 

5 ปอมยาม 1 1 2531 

6 หองสมุด 1 2 2523 

7 ศูนยวิทยบริการ 1 5 2545 

8 โรงอาหาร 1 - 2523 

9 อาคารรานคาธุรกิจ 1 2 2543 

10 หองพยาบาล 1 2 2550 

11 หอพระ 1 - 2544 

12 หองน้ํา  5  หลัง 1 - 2526 

13 โรงจอดรถยนต 1 - 2544 

14 อาคารประกอบอาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือ

ชีวิต 

1 1 2540 

 สนามกีฬา    

1 ฟุตบอล  1 - 2520 

2 บาสเก็ตบอล 1 - 2521 

3 วอลเลยบอล 1 - 2535 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

(หลัง) 

จํานวน 

(หอง) 

สราง 

ปพ.ศ.. 

4 เปตอง 1 - 2542 

5 ฟุตซอล 1 - 2556 

 

 สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก  

       ร้ัว คอนกรีตอิฐบล็อก ความยาว   265  เมตร  

       ถนนลาดยาง  ความยาว  3,500  เมตร  

 

 

 

 



แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

 

ผูอํานวยการวิทยาลัย 
นายวิกรม  พงศจันทรเสถียร 

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร  
นายสุชาติ  ชูทวม 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 
นายณัฐกร อาจทอง 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
นายสุชาติ  ชูทวม 

 รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 
นายณัฐกร  อาจทอง 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางเปรมฤดี  ดํายศ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสุรัติวดี  ชูเซง 

งานวิทยบริการและหองสมุด 
นางนุบล  ทวีตา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายอํานวย  เอียดเฉลิม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายศักดิ์ชัย  เอ่ียมฐานนท 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายพงษศักดิ์  ชายะพันธ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสุณี  กาญจนจันทร 

งานปกครอง 
นายอุทิศ  โพธ์ิทอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางกาญจนา  ชูแสง 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นายปริญญา  ปนสุวรรณ 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสุวลี  กุลฑล 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นางเบญจวรรณ  ชูสิร ิ

งานความรวมมือ 
นายคณิศร  เกตุมณ ี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
นางอฏารัตน  บุญมณ ี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นายสมพร  ดํายศ 

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ 
นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ 

งานฟารมและโรงงาน 
นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุปรีดา  นิลจันทร 

งานบุคลากร 
นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 

งานการเงิน 
นางสาวจุไรวรรณ  สงทวี  

งานการบัญช ี
นางถนอมรัตน  ชูหนู 

งานพัสดุ 
นายเยี่ยม  คชรัตน 

งานอาคารสถานที่ 
นายมาโนชญ  ทิพยเทพ 

งานทะเบียน 
นายพิเชษฐ  จินตสูต 

งานประชาสัมพันธ 
นายมลฑา  กุลฑล 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
นายคัชชา กาญจนจันทร 

 
โครงการอศ.กช. และทวิศึกษา 

นายคณิศร  เกตุมณ ี

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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6.1 อัตรากําลัง ป2560     ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2559

ผูใหขอมูลงานบุคลากร

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีบุคลากรทั้งสิ้น  68 คน

ก. ขาราชการ 42 คน

1 ผูบริหาร 3 คน

2 ขาราชการครู 35 คน

3 ขาราชการพลเรือน 4 คน

ข. ลูกจางประจํา 5 คน

1 ทําหนาที่สอน คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 5 คน

ค. พนักงานราชการ 1 คน

1 ทําหนาที่สอน 1 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจางชั่วคราว 20 คน

1 ทําหนาที่สอน คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 20 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ คน

ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง คน

1 ขาราชการ -        คน

2 ลูกจางประจํา -        คน

6. ขอมูลบุคลากร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 65 คน

ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ํากวา ม.6 ……………… คน 8 คน 8 คน

 - ปวช./ม.6 ……………… คน 9 คน 9 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี -        คน 3 คน 3 คน

 - ปริญญาตรี 20 คน 8 คน 28 คน

 - ปริญญาโท 13 คน 2 คน 15 คน

 - ปริญญาเอก 2 คน 0 คน 2 คน

รวม 35 คน รวม 30 คน 65 คน

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง

ก. ครูผูสอน ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม

 - จางดวยงบบุคลากร ……………… คน ……………คน …………คน

 - จางดวยงบดําเนินงาน คน ……………คน …………คน

 - จางดวยงบเงินอุดหนุน ……………… คน ……………คน …………คน

 - จางดวยเงินรายได (บกศ.) ……………… คน 20 20 คน

 - จางดวยเงินอื่น ๆ ……………… คน ……………คน …………คน

รวม -        คน รวม 20 คน 20 คน

6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ

6.3.1. ขาราชการ รวม 39 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

2. นายปริญญา  ปนสุวรรณ การพัฒนางานดวยระบบฯ หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

3. นายเกรียงไกร  เรืองณรงค การผลิตสัตวปก หัวหนางานฟารมและโรงงาน

4. นายคณิศร  เกตุมณี หลักพันธุศาสตร หัวหนาโครงการ อศ.กช.

5. นายเมฆา  ชาติกุล การปรับปรุงพันธุพืช ผูชวยหัวหนางานทะเบียน

6. นางพรเพ็ญ  ชาติกุล ผลิตภัณฑสัตว ประจํางานโครงการพิเศษฯ

7. นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย การจัดการฟารม หัวหนางานบุคลากร

8. นางสุรัติวดี  ชูเซง ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

9. นายมาโนชญ  ทิพยเทพ อุปกรณไฟฟาในฟารม หัวหนางานอาคารสถานที่

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ปฏิบัติหนาที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.โท

ป.โท

1. นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสดิ์

ป.โท

หัวหนางานฟารมพืชศาสตรการผลิตพืชไรป.ตรี
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10. นายอุทิศ  โพธิ์ทอง การผลิตสารชีวภาพเพื่อการหัวหนางานปกครอง

14. นางสุวลี  กุลฑล คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

15. นางเปรมฤดี  ดํายศ วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ

16. นายศุภชัย  ฟกทอง ทักษะวิชาชีพเกษตร หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร

17. นายชวย  เกียรตินฤมล งานกอสรางเพื่อการเกษตร หัวหนาหมวดวิชาอาคารฯ

18. นายชนินทร  พันธุนายัง ชางเกษตรเบื้องตน พัสดุแผนกวิชาชางกลเกษตร

19. นายอํานวย  เอียดเฉลิม การประมงทั่วไป หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

20. นางกาญจนา  ชูแสง ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารหัวหนางานแนะแนวฯ

21. นางสาวพิทยา  คงอิ้ว ชางเกษตรเบื้องตน ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ อกท.

22. นางสุณี  กาญจนจันทร การผลิตเห็ด หัวหนาครูที่ปรึกษา

23. นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ หลักการตลาดเกษตร หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ

24. นางอฎารัตน  บุญมณี คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  

25. นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด      ป.โท ผลิตภัณฑสัตว หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

26. นายคัชชา  กาญจนจันทร ดินและน้ําเพื่อการเกษตร หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร

27. นายมลฑา  กุลฑล อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตนหัวหนางานประชาสัมพันธ

28. นายกรกริช  แดงเอียด การเลี้ยงสุกร หัวหนาโครงการฟารมสุกร

29. นายเยี่ยม  คชรัตน การผลิตไกเนื้อ ประจําหมวดวิชาสัตวปก

30. นางเบญจวรรณ  ชูสิริ สรีรวิทยาพืช หัวหนางานศูนยขอมูลฯ

31. นายพิเชษฐ  จินตสูต หลักพืชกรรม หัวหนางานทะเบียน

32. นางนิภา  แววศักดิ์ โภชนศาสตรสัตว

33. นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท การจัดการธุรกิจเกษตร หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

34. นายพงษศักดิ์  ชายะพันธ การปลูกยางพารา หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

35. นางสมนึก  รัตนวิมล ไมกระถางเพื่อการคา ประจํางานกิจกรรมนักเรียนฯ

36. นางถนอมรัตน  ชูหนู

37.นางสาวจุไรวรรณ  สงทวี     ป.ตรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี

38. นางสาวสุปรีดา  ชุมพาที

39. นางกรรณิกา  มณีประพันธ

ป.ตรี

ป.ตรี

11. นางนุบล  ทวีตา ป.ตรี

13. นายสุฐิสัณห  ชูเซง ป.โท การเลี้ยงโค

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

12. นายสมพร  ดํายศ ป.เอก

ป.ตรี

ป.โท เจาพนักงานธุรการ

ป.โท เจาพนักงานการเงินและบัญชี

ป.ตรี เจาพนักงานธุรการ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

หัวหนางานประกันคุณภาพฯ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.ตรี

ป.เอก

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด

การผลิตขาว

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร
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6.3.2. ลูกจางประจํา รวม 5 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

5. นางอัมภา  ชูภักดี

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 1 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

6.3.4. ลูกจางชั่วคราว รวม 20 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

    ป.ตรี เจาหนาที่ธุรการ

11. นายวิชาญ  พราหมสุวรรณ

19. นายเสงี่ยม  แจงทวี ป.7 คนงานเกษตร

17. นายคําพล  คําคง  ปวช. คนงานเกษตร

18. นายปรีชา  สอนทอง ม.6 คนงานเกษตร

15. นายถนัดกิจ  ชูสุวรรณ ป.ตรี เจาหนาที่งานพัสดุ

16. นายประเสริฐ  ทองแกว ป.4 คนงานเกษตร

13. นายเยื้อง  บุญเรืองขาว ป.6 คนงานเกษตร

14. นางอรนุช  ทองไสย ม.6 นักการภารโรง

10. นายสําราญ  เกตุทอง ปวช.3 คนงานเกษตร

ป.4

12. นายธวิช  วงศตั้นหิ้น ป.5 คนงานเกษตร

7. นางสุวรรณี  ศิลปสมศักดิ์ ปวช. นักการภารโรง

ม.6 ยาม
8. น.ส.สุภาพร  บุญชาง
9. นายวิษณุ   พลายแสง

5. นายนพรัตน  ทองไสย ปวช. พนักงานขับรถยนต

6. นายธีระพงศ  หนูนอย ม.6 พนักงานขับรถยนต

3. นางวรรณภา  หนูนอง ป.ตรี เจาหนาที่ธุรการ

4. นางสาวดารารัตน  คําคง ปวส. เจาหนาที่เอกสารการพิมพ

1. นางสาวคนึงนาถ  ชูอักษร ป.ตรี เจาหนาที่หองสมุด

2. นางสาวจุฑามาส  ชูภักดี ป.ตรี เจาหนาที่การเงิน

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัวไป

1.นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย ป.ตรี คณิตศาสตรพื้นฐาน

สนับสนุน/ธุรการทัวไป

ประจํางานบริหารงานทั่วไป

ชือ - สกุล วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

4. นายบุญฤทธิ์  ชูภักดี ป.4 พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

พนักงานขับรถยนต

ป.4 พนักงานขับรถงานเกษตร

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

2. นายสมาน  คลายยา ป.4

ปวส.

ปฏิบัติหนาที

พนักงานพิมพดีด

3. นายเลิศ  คําคง ปวส. พนักงานพิมพดีด

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายแดง  สงหมุน

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

คนงานเกษตร
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20. นายพีรพงษ  ชุมคง ม.6 คนงานเกษตร
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 40 32 37 109 91 81 172 9 9 290

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร/งานเกษตรศาสตร 40 32 37 109 91 81 172 9 9 290

 - สาขาวิชาพืชศาสตร/งานพืชสวน

 - สาขาวิชาสัตวศาสตรงานการจัดการผลิตสัตว

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร/งานการเกษตร

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร/งานชางเกษตร

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งานเครื่องกล

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

3. ประเภทวิชา ..........................................

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2559  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2559(ปปจจุบัน)

290

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 80 40 32 152 210 91 301 20 9 29 482

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร/งานเกษตรศาสตร 80 40 32 152 210 91 301 20 9 29 482

 - สาขาวิชาพืชศาสตร/งานพืชศาสตร

 - สาขาวิชาสัตวศาสตร/งานสัตวศาสตร

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร/งานการเกษตร

 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร/งานชางเกษตร

2. สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

3. ประเภทวิชา ..........................................

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

 - สาขาวิชา/งาน ........................................

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2559) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 120 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น 120 คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

240

ปการศึกษา 2560  (ปตอไป) 

482

ภาคเรียนที่ 1/2560(ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจาย เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษ

ฐ/หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.

โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุน

คาใชจาย

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจน

จบการศึกษา

ชั้นพื้นฐาน

3.โครงการ

เตรียม

ความ

พรอมสู

ประชาคม

อาเซียน

4.โครง

การ

.........

5.

โครง

การ

......

รวมทั้งสิ้น

17,710,850   27,416,539 421,000    42,000  -      45,590,389    -         1,687,575   290,000   -   # 1,977,575 47,567,964 

 1. แผนงานขยายโอกาสและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 17,710,850   27,416,539  421,000    -       -      45,548,389    -         -            -         -   # -          45,548,389 

 - งบบุคลากร 13,998,155   24,163,665 38,161,820    38,161,820 

 - งบดําเนินงาน 1,334,200     680,900     74,000      2,089,100     2,089,100 

 - งบลงทุน 504,900       504,900        504,900   

 - งบเงินอุดหนุน 1,014,995     258,800     81,000      1,354,795     1,354,795 

 - งบรายจายอื่น 858,600       2,313,174   266,000    3,437,774     3,437,774 

สวนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลผลิต

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2559) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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 2. แผนงานสนับสนุน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,687,575   -         -   # 1,687,575 1,687,575 

 - งบบุคลากร -          -         

 - งบดําเนินงาน -          -         

 - งบลงทุน -          -         

 - งบเงินอุดหนุน 1,687,575 1,687,575 1,687,575 

 - งบรายจายอื่น -          -         

 3. แผนงานสงเสริมบทบาท

และการใชโอกาสในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน -            290,000   -   # 290,000    290,000   

 - งบบุคลากร -          -         

 - งบดําเนินงาน -          -         

 - งบลงทุน -          -         

 - งบเงินอุดหนุน -          -         

 - งบรายจายอื่น 290,000 290,000    290,000   

 4. แผนงานปองกัน

ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ -             -            -          -       -      -              -         -            -         -   # -          -         

 - งบบุคลากร -              -          -         

 - งบดําเนินงาน -              -          -         

 - งบลงทุน -              -          -         

 - งบเงินอุดหนุน -              -          -         

 - งบรายจายอื่น -              -          -         
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 5.แผนงานสงเสริมการวิจัย

และพัฒนา -             -            -          42,000  -      42,000         -         -            -         -   # -          42,000     

 - งบบุคลากร -              -          -         

 - งบดําเนินงาน -              -          -         

 - งบลงทุน -              -          -         

 - งบเงินอุดหนุน 42,000 42,000         -          42,000     

 - งบรายจายอื่น -              -          -         
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1. ประมาณการรายรับ 45,231,960 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 4,811,960 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 422990 บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 4,388,970        บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2560 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ 40,420,000 บาท

งบบุคลากร 28,535,400 บาท

งบดําเนินงาน 1,300,000 บาท

งบลงทุน 5,245,700 บาท

งบเงินอุดหนุน 2,827,000 บาท

งบรายจายอื่น 2,511,900 บาท

2. ประมาณการรายจาย 45,231,960 บาท

งบบุคลากร 30,160,940 บาท

 - เงินเดือน 23,221,920   บาท

 - คาจางประจํา 1,526,280     บาท

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ 216,000       บาท

 - คาครองชีพ 24,000         บาท

 - เงินวิทยฐานะ 2,151,600     บาท

 - เงินประจําตําแหนง 1,395,600     บาท

 - คาจางชั่วคราว 1,625,540     บาท

งบดําเนินงาน 4,336,420 บาท

 -  คาตอบแทน 85,000         บาท

 - คาใชสอย 677,100       บาท

 -  คาวัสดุ 2,624,320     บาท

 -  คาสาธารณูปโภค 950,000       บาท

งบลงทุน 5,395,700 บาท

 - คาครุภัณฑ 1,671,000     บาท

 - สิ่งกอสราง 3,724,700     บาท

งบเงินอุดหนุน 2,827,000 บาท

 -  อุดหนุนสิ่งประดิษฐรุนใหมฯ 22,000         บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปตอไป)

สวนที่ 3 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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 -  อุดหนุน อศ.กช. 60,000         บาท

  - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000         บาท

 - อุดหนุน อกท. 835,000       บาท

 -  อุดหนุนเกษตรระยะสั้น 80,000         บาท

 - อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบ 1,700,000     บาท

 - อุดหนุนหารายไดระหวางเรียน 100,000       บาท

งบรายจายอื่น 2,511,900 บาท

 - โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ 25,000         บาท

 - โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 50,000         บาท

 -  โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาฯ 275,000       บาท

 - โครงการลดปญหาการออกกลางคันฯ 50,000         บาท

 -โครงการโรงเรียนคุณธรรม 100,000       บาท

459,000          

บาท

 - โครงการผลิตพัฒนาเสริมสรางคุณภาพชีวิต 552,900          บาท

100,000       
บาท

 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิ 20,000         บาท

 - โครงการรวมมือผลิตกําลังคนดานอาชีวศึก 250,000          บาท

 -โครงการอาชีวะสรางผูประกอบการใหมฯ 100,000          บาท

 - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอ 350,000          บาท

180,000          บาท

 - โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

 - โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

ตามแนวพระราชดําริ

 - โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษา

สูมาตรฐานนานาชาติ
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

19,621,500 19,851,500 555,000 22,000 -   40,050,000  250,000   20,000      100,000   -   -   40,420,000 4,811,960 45,231,960 

 - งบบุคลากร 9,671,800   18,863,600 28,535,400  1,625,540 30,160,940 

เงินเดือนขาราชการ 7,740,640   15,481,280 23,221,920  23,221,920 

เงินวิทยฐานะ 717,200     1,434,400   2,151,600   2,151,600  

เงินประจําตําแหนง 465,200     930,400     1,395,600   1,395,600  

คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ -            -           

คาจางลูกจางประจํา 508,760     1,017,520   1,526,280   1,526,280  

คาครองชีพ 24,000       24,000       24,000      

คาจางชั่วคราว -            1,625,540 1,625,540  

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลผลิต โครงการ
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินอื่น ๆ -            -           

คาตอบพนักงานราชการ 216,000     216,000      216,000     

 -  งบดําเนินงาน 895,000     405,000     -        -      -   1,300,000   -         -          -         -   -   -         3,036,420 4,336,420  

      - คาตอบแทน 10,000       20,000      -        -      -   30,000       55,000     85,000      

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 45,000     

เงินคาสอนพิเศษ

คาเบี้ยประชุมกรรมการ

คาสมนาคุณวิทยากร 10,000       20,000      30,000       10,000     40,000      

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต

      - คาใชสอย 120,000     80,000      -        -      -   200,000      -         -          -         -   -   -         477,100   677,100     

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 70,000       80,000      150,000      50,000     200,000     

คาซอมรถยนตราชการ -            200,000   200,000     

คาซอมครุภัณฑ 50,000       50,000       50,000     100,000     

คาซอมสิ่งกอสราง -            -           

คาจางเหมาบริการ 100,000   100,000     

คาเงินสมทบประกันสังคม 77,100     77,100      

          - คาวัสดุ 365,000     305,000     -        -      -   670,000      1,954,320 2,624,320  

วัสดุสํานักงาน 200,000     300,000     500,000      103,600   603,600     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000     100,000      220,000   320,000     

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,000         2,000         -         2,000        

วัสดุการศึกษา 3,000         3,000         -         3,000        

วัสดุงานบานงานครัว 4,000         4,000         10,000     14,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา -            -            5,000      5,000        

วัสดุคอมพิวเตอร 18,000       5,000        23,000       5,000      28,000      

วัสดุกอสราง -            -            60,000     60,000      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000         3,000         30,000     33,000      

วัสดุการเกษตร 25,000       25,000       1,504,720 1,529,720  

วัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย -            -            6,000      6,000        

วัสดุกีฬา 10,000       10,000       10,000     20,000      

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 400,000     -           -        -      -   400,000      -         -          -         -   -   -         550,000   950,000     

คาโทรศัพท 34,000     34,000      

คาไปรษณีย 12,000     12,000      

คาน้ําประปา -         -           

คาไฟฟา 400,000     400,000      504,000   904,000     

 - งบลงทุน 5,245,700   5,245,700   150,000   5,395,700  
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

  3.1 ครุภัณฑ -           

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 870,000     -           

ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

651,000     -           

ครุภัณฑอื่น ๆ 150,000   150,000     

  3.2 สิ่งกอสราง

โรงอาหาร 3,724,700   

............................................

 - งบเงินอุดหนุน 2,695,000   30,000      80,000   22,000 2,827,000   -         2,827,000  

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและ

หุนยนต 22,000 22,000       22,000      

 - อุดหนุน อศ.กช. 60,000       60,000       60,000      

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000      30,000       30,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาลจนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 1,700,000   1,700,000   1,700,000  

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น 80,000   80,000       80,000      

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ อกท. 835,000     835,000      835,000     

 - อุดหนุนการหารายไดระหวาง 100,000     100,000      100,000     

 - งบรายจายอื่น 1,114,000   552,900     475,000   -      -   2,141,900   250,000   20,000      100,000   -   -   -         2,511,900  

 -โครงการขยายโอกาสการศึกษา

วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัด

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพือ

พัฒนาอาชีพประชาชน

25,000   25,000       

25000

 - โครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

อาชีวศึกษา 50,000       

50,000       

50,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 -โครงการสรางเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กใหได

มาตรฐานอาชีวศึกษา 275,000     

275,000      

275,000     

 -โครงการลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 50,000       

50,000       

50,000      

 -โครงการโรงเรียนคุณธรรม 100,000     100,000      

 -โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

ตามแนวพระราชดําริฯ

459,000     459,000      

459,000     

 -โครงการผลิตพัฒนาเสริมสราง

คุณภาพชีวิตครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา

552,900     552,900      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ

บูรณาการเพื่อสรางโอกาสสราง

งานสรางอาชีพ สรางรายได

100,000 100,000      

 -โครงการยกระดับมาตรฐาน

ทักษะพื้นฐานอาชีพ

350,000 350,000      

 -โครงการพัฒนาความรวมมือ

อาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ

180,000     180,000      

 - โครงการ 250,000   20,000      100,000   370,000     

 -โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง

เพื่อชุมชน(Fix it Center)

-            

100,000   

 -โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพ

มาตรฐาน

-            

20,000      
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิษ

ฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

ความ

รวมมือ

ผลิต

กําลังคน

ดาน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

3. 

โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วิชาชีพ

และพัฒนา

ทักษะ

วิชาชีพ

4.

โครงการ

.

5.

โครงการ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการคาใชจาย/รายจายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2560) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 -โครงการรวมมือผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ

ผลิต

-            

250,000   

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย

 สอศ. กระทรวง พื้นที่
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โครงการท่ี  1 
ช่ือโครงการ     งานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสุปรีดา  นิลจันทร  และบุคลากรประจํางานบริหารงานท่ัวไป  
   งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจํา 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

      ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
      มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีตองดําเนินการดวยระบบเอกสาร โดยเฉพาะในปจจุบันจําเปนตอง
ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในการ รับ-สง เอกสาร หรือการเก็บรักษา การยืม การทําลายสวนขอบขาย    
ของงานเริ่มต้ังแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทําสําเนา แพรขาวสาร คําส่ัง ระเบียบขอบังคับ      
แกบุคลากร ในสถานศึกษา ตลอดจนการบันทึกจดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง หรือการเสนอส่ังการ       
จะเห็นไดวาการดําเนินงานทุกข้ันตอนจะตองใชวัสดุและอุปกรณท่ีจําเปนและเกี่ยวของ และการบํารุง ดูแล
รักษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน จึงจะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนระบบถูกตองและรวดเร็ว จึงจําเปนจะตองมีการดูแลระบบท่ีดี มี
วัสดุและอุปกรณท่ีพรอมเพรียงและมีคุณภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค  
       5.1  เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ  
       5.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
       5.3  เพื่อใหการบริหารงาน รับ-สง หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ  
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
     6.1 เชิงปริมาณ  
  การดําเนินงานบริหารงานท่ัวไปและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละ100 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
  การปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปทุกระบบถูกตองตามระเบียบการดําเนินงาน เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอราชการ  
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7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 
 

9.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนเขียน
โครงการ 

             

เสนอโครงการ              
ขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ 

             

ดําเนินงานตาม
โครงการ 

             

สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 
 

หมวดรายจาย 
จํานวน
รายการ 

จํานวนเงิน  
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ 

     

      -  คาตอบแทน -     
      -  คาใชสอย      
      -  คาวัสดุ 22   20,000  

                     รวม 22   20,000  
หมวดคาครุภัณฑ -     

             รวมท้ังสิ้น    20,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1  ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ระบบงานบริหารงานท่ัวไปถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
 11.2  ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

การบริหารงานบริหารงานท่ัวไปประสบผลสําเร็จ รอยละ 100 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงาน  ดวยวิธีการ สังเกต ติดตาม และแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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โครงการท่ี  2 
ช่ือโครงการ     งานบริหารงานท่ัวไป งานเอกสารการพิมพ 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย    
   งานบริหารงานท่ัวไป   ฝายบริหารทรัพยากร  
 

2.  ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจํา 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

      ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  
3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
      มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานเอกสารการพิมพ เปนงานท่ีอยูในงานบริหารงานท่ัวไปท่ีตองใหบริการดาน งานพิมพ การ
จัดทําสําเนาเอกสาร ขอมูลขาวสาร คําส่ัง ระเบียบขอบังคับ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ แกบุคลากร นักเรียนนักศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของในสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให
การบริการเปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดผลดีตอระบบงานราชการ จึงจําเปน
จะตองมีวัสดุและอุปกรณท่ีพรอมใชงาน 
 

5.  วัตถุประสงค  
       5.1  เพื่อบันทึก  จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ  
       5.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  
       5.3  เพื่อใหเกิดความสะดวกแกบุคลากรและหนวยงานในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกังงานเอกสารการพิมพ 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
     6.1 เชิงปริมาณ  
  การดําเนินงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละรอย 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6.2.2 บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ไดรับบริการทุกคน 
6.2.3 อุปกรณไดรับการดูแล รักษา ใหสามารถใชงานได 

 

7.  สถานท่ีดําเนินการ งานเอกสารการพิมพ   ฝายบริการการศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

 
9.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนเขียน
โครงการ 

             

เสนอโครงการ              
ขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ 

             

ดําเนินงานตาม
โครงการ 

             

สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 
 

หมวดรายจาย 
จํานวน
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ 

     

      -  คาตอบแทน -     
      -  คาใชสอย      
      -  คาวัสดุ 11   70,000  

                     รวม 11   70,000  
หมวดคาครุภัณฑ -     

             รวมท้ังส้ิน    70,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1  ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ระบบงานเอกสารการพิมพถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
 11.2  ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

การบริหารงานเอกสารการพิมพประสบผลสําเร็จ รอยละ 100 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
       ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงาน ดวยวิธีการ สังเกต ติดตาม และแบบประเมินความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ 
 

 
 

   



49 
 

โครงการท่ี 3   
 
ช่ือโครงการ ประชุมขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)และพนักงานราชการ 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสุปรีดา  นิลจันทร    
   งานบริหารงานท่ัวไป ฝายบริหารทรัพยากร  

2.  ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจํา 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

      ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงช้ีท่ี  3.1  

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาเปนสถานท่ีท่ีมีการดําเนินการทางการบริหารจัดการทางดานการศึกษา มีบุคลากร       
ทางการบรหิาร ครูผูสอนและบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา ในการดําเนินการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการประชุม วางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเหมาะสมกับ          
การจัดกิจกรรม โดยเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน มีการรับรูท่ีทันตอเหตุการณ รวมท้ังการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง การจัดการประชุมขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)                         
และพนักงานราชการ ถือเปนเรื่องท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิผล จึงไดจัดใหมี
โครงการนี้ข้ึน  
 

5.  วัตถุประสงค  
       5.1  เพื่อใหการวางแผนการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
       5.2  เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจท่ีตรงกัน 
       5.3  เพื่อติดตามผลการทํางานใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
     6.1 เชิงปริมาณ  
  ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการ     
จํานวน 100% ไดเขารวมการประชุม อยางนอยภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
  ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการ         
ไดรับขาวสารหรือเรื่องราวตาง ๆ จากผูบริหาร เพื่อมาใชในการปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

   



50 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ     หองประชุมไทรงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม    2559 ถึง   30 กันยายน 2560 
 

9.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนเขียน
โครงการ 

             

เสนอโครงการ              
ขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ 

             

ดําเนินงานตาม
โครงการ 

             

สรุปโครงการ              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 
 

หมวดรายจาย 
จํานวน
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 
 หมวดคาตอบแทน 
        ใชสอยและวัสดุ 

     

      -  คาตอบแทน -     
      -  คาใชสอย 1   7,920  
      -  คาวัสดุ -     

                      รวม  1   7,920  
หมวดคาครุภัณฑ -     

              รวมท้ังส้ิน 1   7,920  
 
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1  ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการ  
มีการวางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการรับรู ความเขาใจท่ีตรงกัน  
 11.2  ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการ  
มีผลการทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จ รอยละรอย 

 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ        
      ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงาน ดวยวิธีการ สังเกต ติดตาม และแบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการท่ี  4   
 

ช่ือโครงการ     ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสุปรีดา  นิลจันทร    
   งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร  
 

2.  ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจํา 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

     6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
     4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
      มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 37 บัญญัติวา “ในวิทยาลัยแตละแหงใหมี
คณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่ง มีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย” ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงตองมีการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เพื่อวางแผนการจัดการศึกษารวมกัน  
 

5.  วัตถุประสงค  
       5.1  เพื่อใหคณะกรรมการวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองตอวิทยาลัย 
       5.2  เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยใหมากยิ่งข้ึน 
       5.3  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางวิทยาลัยกับคณะกรรมการวิทยาลัย  
 5.4  เพื่อเปนการชวยเหลือและปองกันปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของวิทยาลัยท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ) 
     6.1 เชิงปริมาณ  
  คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวน 100 % ไดเขารวมการประชุม    
เปนประจําทุกภาคเรียน อยางนอยปการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
  คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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7.  สถานท่ีดําเนินการ     หองประชุมไทรงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม   2559 ถึง 30  กันยายน  2560 
 

9.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย
เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนเขียน
โครงการ 

             

เสนอโครงการ              
ขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ 

             

ดําเนินงานตาม
โครงการ 

             

สรุปโครงการ              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 
 

หมวดรายจาย 
จํานวน
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ 

     

      -  คาตอบแทน 1   16,000  
      -  คาใชสอย 1   1,080  
      -  คาวัสดุ -     

                      รวม  2   17,080  
หมวดคาครุภัณฑ -     

               รวมท้ังส้ิน 2   17,080  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 11.1  ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง  เกิดความเขาใจอันดีระหวางวิทยาลัยกับคณะกรรมการวิทยาลัย  
 11.2  ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ และประสบผลสําเรจ็ รอยละ  100 

 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
     ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงาน ดวยวิธีการ สังเกต ติดตาม และแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

   



53 
 

โครงการท่ี 5 
 

ช่ือโครงการ  ประชาสัมพันธสรางคานิยมอาชีวเกษตร 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ: นายมลฑา  กุลฑล และคณะ    งานประชาสัมพันธ  ฝายบริหารทรัพยากร  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ  
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

     6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
     4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
      มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  งานประชาสัมพันธมีบทบาทสําคัญในการประสานงานใหมีระบบขอมูลขาวสารเผยแพรใหเปน
ปจจุบันทันตอเหตุการณ  มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพท่ีจะทําใหการปฏิบัติงาน 
คลองตัว  รวดเร็ว ฉับไว  และสรางความเขาใจระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และชุมชนและ
บุคลากรภายในทุกสวน   ดังนั้นการประชาสัมพันธจําตองวางเปาหมายเพื่อสรางคุณภาพของงานใหเกิด
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางตามแผนกลยุทธของ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
  

5.  วัตถุประสงค  
5.1.เพื่อเผยแพรขาวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงให

สาธารณชน ไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
5.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
5.3 เพื่อใหหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกร และประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

6.1.  เชิงปริมาณ 
                  6.1.1 เผยแพรขาวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไป
ยังส่ือมวลชนทุกแขนง และเว็บไซตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง. สัปดาหละ 1 ครั้ง 
              6.1.2 เผยแพรขาวสารทางบอรด ปายประกาศ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
จํานวน 5 บอรดโดยปรับเปล่ียนเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งตอป 
              6.1.3 เผยแพรขาวสารทุกวันทําการ ทางส่ือเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น.  
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              6.1.4 เผยแพรขาวสารโดยจัดรายการวิทยุ เพื่อนครูการศึกษาข้ันพื้นฐานทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดพัทลุง  FM  98.0  MHz เวลา 14.00.-15.00 น. ทุกวันจันทร  
                 6.1.5 เผยแพรวารสารขาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ  300 
ฉบับ 
            6.2  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1  บุคลากรประกอบดวยครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจในนโยบาย 
ภารกิจการบริหารงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
             6.2.2  องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป มีความรูความเขาใจในการบริหารงานและมี
สวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   จังหวัดพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
8.1.1 บันทึกภาพนิ่ง การกระจายเสียง งานพิธีกร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 

     8.1.2 เผยแพรขาวสารไปยังส่ือมวลชนแขนงตางๆ เผยแพรขาวสารและผลงานเดนของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง/ผูบริหาร/คร/ูนักเรียนทางเว็ปไซตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง Line และ  
Facebook 

8.1.3 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
8.1.4 จัดบอรดนิทรรศการแสดงภาพกิจกรรมตางๆ 
8.1.5 เผยแพรขอมูลขาวสารทางเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง    
8.1.5 ประสานส่ือมวลชนทุกแขนงในการแถลงขาว จัดทําขาวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง    

 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เขียนโครงการ ----             

2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง  -----            

3. ดําเนินการตาม   ----- ------ ----- ---- ----- ----- ---- ---- ----   

4. สรุปโครงการ            -----  
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน - - - -  

    -  คาใชสอย 2 - - 3,700  

    -  คาวัสดุ 17 - - 31700  

                         รวมท้ังสิ้น 19   35,400  
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10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 ขาราชการครู  นักเรียน ประชาชน  องคกรภาครัฐ  เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

มีความรู  ความเขาใจและพรอมใหความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
10.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เปนหนวยงานท่ีสาธารณชนไดรับทราบภารกิจ  และ

เปนท่ียอมรับ ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกฝาย 
 

11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 11.1  ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมและเผยแพรใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 11.2  แบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  6 
ช่ือโครงการ  งานบุคลากร 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   
 1. นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย   2. นางสุณี  กาญจนจันทร    3. บุคลากรประจํางานบุคลากร  
     งานบุคลากร     ฝายบริหารทรัพยากร  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   2.  ผลิตพัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานบุคลากรเปนงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การแนะนํา เผยแพร และดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ตลอดท้ังดําเนินงานอื่นๆ ในการ
บริการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษา  การพัฒนางานบุคลากรจึงจําเปนตองจัดการ
เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล และการเก็บขอมูลใหเปนปจจุบันและมีความเปนระเบียบเรียบรอย  ดังนั้นเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จําเปนตองมีวัสดุสํานักงานพรอมเพื่อ
ใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน และการบริการแกบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ  

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อใหมีวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

  5.2 เพื่อใหการบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว 
 5.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. เปาหมาย  (ผลผลิตและตัวช้ีวัด) 
6.1 เชิงปริมาณ    

6.1.1  สามารถใหบริการแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดตามตองการของทุกคน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานท่ีท่ีดําเนินการ     
 งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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8. แผนปฏิบัติงาน/ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เสนอขออนุมัติโครงการ              

ขออนุญาตจัดซื้อ              

ดําเนินโครงการ              

สรุปผลโครงการ              

9. คาใชจาย :  (ดังรายละเอียดท่ีแนบ) 
หมวดรายจาย จํานวน 

หนวย 
จํานวนเงิน หมายเหตุ 

รายการ งปม. บกศ.  
1.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     
    คาตอบแทน     
    คาใชสอย     
    คาวัสดุ 10  3,500  
2. หมวดครุภัณฑ     

รวม 10  3,500  
รวมท้ังส้ิน 10  3,500  

 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      การดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ  
 10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      การดําเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถบริการขอมูล ดําเนินการดานตางๆ ได
ทันเวลา และถูกตองตามระเบียบ  
 

11.  การติดตามและประเมินผล 
       ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ  
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โครงการท่ี  7. 
ช่ือโครงการ  อบรมพัฒนาบุคลากร 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   
 1. นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย   2. นางสุณี  กาญจนจันทร    3. บุคลากรประจํางานบุคลากร  
        งานบุคลากร      ฝายบริหารทรัพยากร  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   2.  ผลิตพัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรของหนวยงาน เปนผูมีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญกาวหนา 
หากบุคลากรมีความรู ความสามารถ กาวทันตอเหตุการณและสถานการณท่ีเปล่ียนไป ท้ังทางดานวิชาการ 
การดํารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ จะทําให
สถานศึกษาสามารถพัฒนาไปไดงาย และประสบความสําเร็จตอบสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการถายทอดความรู เทคโนโลยีใหทันตอเหตุการณ ไดบูรณาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต จึงควรมีการจัดอบรมภายในเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเพิ่มพูนความรูสามารถนําไป
พัฒนาตนเอง และพัฒนางานไดอยางดียิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณดานวิชาการ   

ดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนา  และ ดานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 เพื่อนําความรูท่ีไดรับมาใชในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. เปาหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดอบรมภายใน จํานวน  2  เรื่อง    
 - การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL             จํานวน  1 วัน  
 - การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน การทํางาน      จํานวน  2 วัน   
 ( หมายเหตุ  หัวเรื่องจัดอบรมสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

  6.1.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ  ไดรับการอบรมทุกคน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 
               ผูเขาอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

7. สถานท่ีท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เสนอขออนุมัติโครงการ              

เตรียมการอบรม              

ดําเนินโครงการ              

สรุปผลโครงการ              
 
9. คาใชจาย :  (ดังรายละเอียดท่ีแนบ) 
หมวดรายจาย จํานวน 

หนวย 
จํานวนเงิน หมายเหตุ 

รายการ งปม. บกศ.  
1.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     
   อบรมการจัดการสอนแบบ PBL 3 รายการ  (5,000) เปนการวางแผน 
   อบรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ 7 รายการ  (25,000) ประมาณการ 
    รองรับ กรณีท่ีบุคลากร 
2. หมวดครุภัณฑ    ไมไดรับการพัฒนา 

รวม    จากหนวยงานอื่น 
รวมท้ังส้ิน   (30,000)  

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ไดตามเปาหมาย  
 10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      บุคลากรไดรับการอบรมพัฒนา  เปนไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ  
 

11.  การติดตามและประเมินผล  
วัดความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดอบรม                          
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โครงการท่ี  8 
ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   
 1. นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย   2. นางสุณี  กาญจนจันทร     3. บุคลากรประจํางานบุคลากร  
     งานบุคลากร    ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   2.  ผลิตพัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรของหนวยงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาหนวยงานใหมีความเจริญกาวหนา  ซึ่ง
งานบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิทยาลัย ฯ อันเปนสวนรวม  โดยการเปดโอกาสให
ครู และบุคลากรไดประสบการณตรงจากการไดเห็น ไดสัมผัส ความทันสมัยทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี
ใหทันตอเหตุการณของโลกในปจจุบันท่ีกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว และเพื่อเปนการกระตุนใหครู บุคลากรมี
ความกระตือรือรนตอการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานใหมากยิ่งข้ึน  งานบุคลากรเห็นความสําคัญใหคณะครู  
และบุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน เพื่อใหครูและบุคลากรจะไดนําความรูประสบการณจาก
การศึกษาดูงานมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน และงานในหนาท่ีใหเหมาะสมตอไป 

5. เปาหมาย 
 5.1 เชิงคุณภาพ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผูท่ีเกี่ยวของท่ีไปศึกษาดูงาน ดานการ
พัฒนาการเกษตร  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไดรับความรู ประสบการณ เพิ่มทักษะแนวคิดท่ี
สามารถนํากลับมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 5.2 เชิงปริมาณ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผูท่ีเกี่ยวของไปศึกษาดูงาน ในประเทศ 
และ/หรือตางประเทศ  จํานวน 45 คน 

6. วัตถุประสงค 
6.1 เพื่อใหครูและบุคลากรมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู และประสบการณมากข้ึน 
6.2 เพื่อกระตุนใหครูและบุคลากรไดต่ืนตัวทางวิชาการ 

 6.3 เพื่อใหครูและบุคลากรนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีการสอนและหนาท่ี
รับผิดชอบตอไป 
 6.4 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
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7. แผนการดําเนินงาน 
  

กิจกรรม ระยะเวลา ดัชนีตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
1. ประสานงานและเสนอโครงการ ก.ย.59 เสร็จเรียบรอยตามเวลากําหนด นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 
2. กําหนดวัน  เวลา  ในการ 
ไปศึกษาดูงาน  

ม.ค. – 
พ.ค. 60 

เสร็จเรียบรอยตามเวลากําหนด นายสุชาติ  ชูทวม 
นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 
นางสุณี กาญจนจันทร 
ผูเกี่ยวของ 

3. กําหนดสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน ม.ค. – 
พ.ค. 60 

เสร็จเรียบรอยตามเวลากําหนด นายสุชาติ  ชูทวม 
นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 
นางสุณี กาญจนจันทร 
ผูเกี่ยวของ 

4. ศึกษาดูงาน ม.ค. – 
ก.ย. 60 

ไดศึกษาดูงานและไดรับ
ประสบการณ 

นายสุชาติ  ชูทวม 
นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 
นางสุณี  กาญจนจันทร 

5. สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุด
โครงการ 

ก.ย. 60 เสร็จเรียบรอยตามเวลากําหนด นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 

 

8. คาใชจาย (รายละเอียดท่ีแนบ) 
 

หมวดรายจาย จํานวน 
หนวย 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
รายการ งปม. บกศ.  

1.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     
   คาตอบแทน     
   คาใชสอย  (40,000)  เปนการประมาณการ 
   คาวัสดุ     
2. หมวดครุภัณฑ     

รวม     
รวมท้ังส้ิน  (40,000)   

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ครู  บุคลกรทางการศึกษาตามเปาหมาย  มีความรูและประสบการณจากการไปศึกษาดูงาน   
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      บุคลากรไดรับการอบรมพัฒนา  เปนไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ  

  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร สามารถนําความรูมาประยุกตใช  สงผล
ใหการสอน การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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โครงการท่ี  9 
ช่ือโครงการ จัดซ้ือวัสดุประจํางาน งานการเงิน 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวจุไรวรรณ  สงทวี และนางสาวจุฑามาส   ชูภักดี    
   งานการเงิน       ฝายบริหารทรัพยากร 
 

2.  ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจํา 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
   4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานการเงินรับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบเงินอุดหนุนท่ัวไป งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลางประเภทเงิน เงินประจําตําแหนง  เงินคาตอบแทน เงิน
คาตอบแทนเต็มข้ัน เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร และรับผิดชอบการการ
เบิกจายเงินนอกงบประมาณ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงมีความจําเปนตองมี
วัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการปฏิบัติงานและเก็บหลักฐานตางๆ 
 

5.  วัตถุประสงค  
 5.1 เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินทุกประเภทใหแกบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินใหกับบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 5.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินใหถูกตองอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย  
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัด)  
 6.1  เชิงปริมาณ  
   6.1.1 บริการรับ เบิก-จายเงินงบกลาง เงินเดือนและคาจางใหแกบุคลากร จํานวน  90 คน 
   6.1.2 หลักฐานการเบิกจายเงินในปงบประมาณเบิกจายเสร็จส้ินภายในส้ินปงบประมาณ 100% 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
   6.2.1 บริการรับ  เบิก-จายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
   6.2.2 บริการรับ  เบิก-จายเงินทันตามเหตุการณ เปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 ถึง30 กันยายน 2560 
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9.  แผนปฏิบัติงาน/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. ตรวจเอกสารการ

เบิกจาย 

             

2. เสนอผูมีอํานาจลง

นามเอกสารการเบิกจาย 

             

3. เบิกจาย/บันทึก

เอกสารการเบิกจายใน

ทะเบียนคุมการเบิกจาย 

             

4. เขียนเช็ค/เงินสด              

5. จายเช็ค/เงินสด              

6. สงเอกสารการ

เบิกจายใหงานบัญชี 

             

7. จัดเก็บเอกสารการ

เบิกจาย 

             

 

10.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 
 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      
    -  คาใชสอย         
    -  คาวัสดุ   20   6,000  
                                รวม       
                         รวมท้ังสิ้น    6,000  

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       - การติดตาม สรุปผลการเบิก – จายเงินประจําเดือน  
     - การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       - การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็วและถูกตองตามระเบียบการเบิก-จายเงิน  
12.  การติดตามและประเมินผล               - แบบตรวจสอบ  
              - แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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โครงการท่ี  10 
ช่ือโครงการ  งานบัญชี 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางถนอมรัตน  ชูหนู  
     งานการบัญชี    ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ  
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ขอ 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
    ขอ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานบัญชีเปนงานจัดเก็บขอมูลการรับจายเงินของสถานศึกษาพรอมรายงานจัดทํารายงานใหหนวยงาน
ตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบตามระเบียบของสวนราชการสวนกลางเปนประจําทุกเดือน และ
คียขอมูลเขาระบบ GFMIS และระบบมือ ประจําเดือนและประจําป เขาสูระบบสวนกลางของ
กรมบัญชีกลาง 
 

5.  วัตถุประสงค  
 5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดทําบัญชี 
 5.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประจําหองงานบัญชี 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ  
   ไดจัดทําบัญชีตามรายการท่ีเกิดข้ึน ประมาณ 7,000 รายการ/ป 
 6.2  เชิงคุณภาพ  
   ไดระบบบัญชีท่ีถูกตอง รายงานทันเวลา ไมมีผิดพลาด 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  หองปฏิบัติการงานบัญชี 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
บันทึกบัญชี จัดทํา
ทะเบียนคุมบัญชีแตละ
บัญชี รายงานตนสังกัด 
สงขอมูลท่ีระบบเรียก
รายงานจากระบบ 
GFMIS 

             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
การศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 11   2,000  

                                รวม  11   2,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังส้ิน  11   2,000  
 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       งานการบัญชีไดจัดทําบัญชี และรายงานผลการปฏิบัติตอตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ระบบบัญชีถูกตอง ไดรายงานตอตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทันเวลา ไมมีผิดพลาด 
เรียกดูขอมูลไดตลอดเวลา 
 

11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 สามารถติดตามประเมินผลจากงานบัญชีไดตลอดเวลา 
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โครงการท่ี  11 
ช่ือโครงการ  งานพัสดุ 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1. นายเยี่ยม  คชรัตน    2. นางกรรณิกา  มณีประพันธ 3. นางอัมภา  ชูภักดี  
        งานพัสดุ  ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ  
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ขอ 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
    ขอ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานพัสดุ เปนงานบริการจัดซื้อจัดจางพัสดุของวิทยาลัยฯ เพื่อใหงานดําเนินไปอยางเรียบรอย จึง
จําเปน  ตองจัดหา การเก็บรักษา การลงบัญชีรับ-จายพัสดุ การควบคุม และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
 

5.  วัตถุประสงค  
 เพื่อมีพัสดุตาง ๆ เพียงพอกับการดําเนินงานของงานพัสดุ 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บริการงานจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ และทําชุดเบิก ใหแกงานฝายตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 750 ชุด 
   6.1.2 บริการการเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิงในการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
   6.2.2 ดําเนินงานของพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. ดําเนินงานพัสดุ 

    2.1 ทํารายงานขอซื้อ 

ขอจาง 

    2.2 ดําเนินการจัดซื้อ 

จัดจาง 

    2.3 ทําชุดเบิก 

    2.4 ดําเนินการในระบบ 

GFMIS 

             

 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 2 4,000    

                                รวม  2 4,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น 2 4,000    
 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ไดดําเนินการทํารายงานขอซื้อขอจาง จัดซื้อจัดจาง และทําชุดเบิกประมาณ 570 ชุด  
 10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ดําเนินงานตาง ๆ ของงานพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอย  
 

11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 11. 1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลผลิต   ชุดเบิก  
 11.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลลัพธ ชุดเบิก  
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โครงการท่ี 12 
ช่ือโครงการ       งานอาคารสถานท่ี 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายมาโนชญ  ทิพยเทพ  
    งานอาคารสถานท่ี ฝายบริหารทรัพยากร  
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ  
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ขอ 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
    ขอ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  
     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบ สอศ. วาดวยการบริหารสถานศึกษา 2552 ขอท่ี 19 กําหนดใหงานอาคารสถานท่ีมี
ภาระหนาท่ีหลายประการ เพื่อใหมีความครอบคลุม จึงไดแยกหมวดงานเปน 5 หมวดงาน คือ หมวดรักษาความ
ปลอดภัย ,หมวดไฟฟา, หมวดประปา, หมวดซอมบํารุงและพัฒนาอาคาร, และหมวดภูมิทัศนและ
ส่ิงแวดลอม และเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพทุก ๆ หมวดงาน จึงจําเปนตองจัดทํา
งบประมาณเพื่อการใชจายตามวัตถุประสงค และเปาหมายของงาน 
 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ท่ีใชในงานอาคารสถานท่ี  
 5.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภค  
 5.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ  

6. เปาหมาย  (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ทําความสะอาด  
  6.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา  
  6.1.3 ซอมเครื่องสูบน้ําประปา  
  6.1.4 ซอมระบบสายเมนไฟฟาแรงตํ่า  
  6.1.5 ซอมระบบไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ   และซอมไฟฟา ถนน 
  6.1.6 ซอมระบบทอเมนสงน้ําประปา  
  6.1.7 ซอมประตู ประจําอาคารศูนยวิทยบริการ 
  6.1.8 ซอมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ  
  6.1.9 ซอมเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล จํานวน 2 เครื่อง  
  6.1.10 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําประปา  
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 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีน้ําประปาท่ีสะอาดใช  
  6.2.2 เพิ่มแสงสวางในจุดท่ีอับ ดูแลบํารุงรักษาระบบสายไฟฟาไมใหเกิดความเสียหาย มีความ
ปลอดภัย 
  6.2.3 ลดการรั่วซึม ทําใหสามารถใชน้ําประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

7.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

นําเสนอโครงการ              

จัดซื้อ จัดจาง ดําเนินการ

ซอมปรับปรุง 

             

สรุปผลและรายงานผล              

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ :  (ดังรายละเอียดท่ีแนบ) 
หมวดรายจาย จํานวน 

รายการ 
จํานวนเงิน  หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
การศึกษา 

 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      
     - คาตอบแทน      
     - คาใชสอย 7    86,500  
     - คาวัสดุ 65   197,500  

รวม 72   284,000  
หมวดครุภัณฑ      
     คาครุภัณฑ 1   90,000  

      
รวมท้ังส้ิน 73   374,000  

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนอาคารและสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      อาคารสถานท่ีตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย  

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 รายงานผลเมื่อส้ินโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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โครงการท่ี  13 
ช่ือโครงการ  งานทะเบียน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
    1. นายพิเชษฐ   จินตสูต 2. นายเมฆา  ชาติกุล  3. นายเกรียงไกร  เรืองณรงค  
     งานทะเบียน    ฝายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี
คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 3 .3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน  2560 

5.  หลักการและเหตุผล   
 งานทะเบียนเปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่งเพราะจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหมการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับช้ัน  การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา  การออกเอกสารตาง ๆ
ใหกับนักศึกษา  การจัดทํา รบ.1 , รบ.2  , การออกประกาศนียบัตร , ใบรับรอง  การจัดทําขอมูลนักศึกษา
การใหบรกิารดานตาง ๆ  แกครูและผูปกครอง ฯลฯ  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

6.  วัตถุประสงค  
6.1  เพื่อจัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา 

     6.2  เพื่อใหบริการแกนักศึกษา ครู  ผูปกครอง  เกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น  

7.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัด)  
 7.1  เชิงปริมาณ  

       7.1.1  ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา  จํานวน   300  คน 
            7.1.2  รบ.1 , ประกาศนียบัตรนักศึกษาท่ีจบการศึกษา  ปการศึกษา  2559  จํานวน 110  คน 

       7.1.3  คร-ูอาจารย และผูปกครอง จํานวน   200   คน 
   7.2  เชิงคุณภาพ  

  7.2.1  ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษามีความถูกตอง  
  7.2.2  รบ.1 , รบ.2 , ประกาศนียบัตรนักศึกษา  ปการศึกษา 2559   มีความถูกตอง  
  7.2.3  คร/ูอาจารยและผูปกครอง  นักศึกษา ไดรับบริการจากงานทะเบียน 
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8.  สถานท่ีดําเนินการ  หองทะเบียน 

9.  แผนปฏิบัติงาน/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
รับสมัครนักศึกษาใหม/ข้ึน
ทะเบียนนักศึกษา/ลงทะเบียน
เรียน 

             

ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม/ 
จัดทําบัตรนักศึกษา/ 
บันทึกประวัตินักศึกษา 

             

จัดทําขอมูลนักศึกษารายบุคคล              
บันทึกผลการเรียน/ตรวจสอบ/
จัดทํา GPA /รบ.1 /รบ.2 
ประกาศนียบัตร/นักศึกษารับ
ประกาศนียบัตร 

             

 

10.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
การศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน -   -  

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 15   10,000  

                                รวม  15   10,000  

หมวดคาครุภัณฑ -     

                         รวมท้ังสิ้น 15   10,000  
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา   GPAX  GPA และ PR ของนักศึกษา ปวช.3 นําสงตอ 
อาชีวศึกษาจังหวัด และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดถูกตองทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. จะไดรับ รบ.1 และประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีกําหนด  

12.  การติดตามและประเมินผล  
  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดโครงการ  
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โครงการท่ี 14 
 

ช่ือโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตร 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
    1. นายพิเชษฐ   จินตสูต 2. นายเมฆา  ชาติกุล  3. นายเกรียงไกร  เรืองณรงค  
     งานทะเบียน    ฝายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 
 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 
 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี
คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 3 .3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน  2560  

5.  หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยฯไดกําหนดใหมีการจัดพิธี มอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแตละระดับช้ัน       
เปนประจําทุกป ซึ่งการจัดพิธีดังกลาวเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา สรางความสามัคคีในหมู
คณะ เปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ และทําใหนักศึกษามีความรักความผูกพันตอสถาบัน ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

6.  วัตถุประสงค  
     6.1  เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา 
     6.2  เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
     6.3  เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

7.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัด)  
 7.1  เชิงปริมาณ  

       7.1.1  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตร  70  เปอรเซ็นต 
   7. 2  เชิงคุณภาพ 

  7.2.1  นักศึกษาเขา รวมพิธีมอบประกาศนียบัตรตามวันเวลาท่ีกําหนด 
8.  สถานท่ีดําเนินการ  หองทะเบียน 
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9.  แผนปฏิบัติงาน/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เสนอโครงการ              
เสนอผูบริหารแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน 

             

ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจบ 
แตละระดับช้ัน 

             

พิธีมอบประกาศนียบัตร              
รายงานสรปุ              
 
10.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน    -  

    -  คาใชสอย 1   6,000  

    -  คาวัสดุ 1   6000  

                                รวม  2   12,000  

หมวดคาครุภัณฑ -   -  

                         รวมท้ังสิ้น 2   12,000  
 
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรประมาณ  70 เปอรเซ็นต  
 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีกําหนด  
12.  การติดตามและประเมินผล  
  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดโครงการ  
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โครงการท่ี  15   

ช่ือโครงการ  จัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

                มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหนาท่ีบริหารการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับนักเรียน 

นักศึกษา และสนองนโยบายในการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อจัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ/อนุมัติ              

2. จัดซ้ือวัสดุ              

3. สรุปรายงานผล

โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ      

                                รวม  2,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น  2,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน  

 12.2 การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ  
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โครงการท่ี  16   

ช่ือโครงการ  กีฬาและนันทนาการ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

                มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 กิจกรรมกีฬา และนันทนาการเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน รูคุณคาของการออกกําลังกาย เสริมสรางทักษะในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนผลให

เกิดความรัก ความสมานฉันท กลมเกลียว ลดปญหาความขัดแยง ทะเลาะวิวาท และสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักศึกษา  
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพกาย ใจ และหางไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา 

 5.2 เพื่อเสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจากกระบวนการทํางานและกีฬา และนันทนาการ 

 5.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   คณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมกีฬาภายใน  กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง

นันทนาการ จํานวน 350 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

   นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของการออกกําลังกาย เลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 
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7.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ/อนุมัติ              

2. จัดกิจกรรมกีฬา 

นันทนาการ 

             

3. สรุป/รายงานผลการ

จัดกิจกรรม 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ    28,000  

                                รวม    28,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น    28,000  
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักศึกษา ครูใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการออกกําลังกาย และนันทนาการ  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

    นักศึกษามีสุขภาพกาย ใจ ท่ีสมบูรณ แข็งแรง มีความรัก สามัคคีในหมูคณะ รูแพ รูชนะ และ 

ใหอภัย 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 17 

ช่ือโครงการ  กิจกรรมวันสําคัญ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  และคณะ 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

                มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปนคน

เกง    คนดี มีความสขุ และรวมถึงเห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามวิถี

ชีวิต และสังคมไทยท่ีมุงเนนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของสถาบันท่ีจัดท้ังในและ

นอกสถานศึกษา  

 กิจกรรมท่ีมุงเนนประกอบดวยวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ไดแก วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ วันปย

มหาราช          วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันข้ึนป

ใหม ฯลฯ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คุณคาของ

ความเปนไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษารวมกันอนุรักษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และทองถ่ิน 

 5.3 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  
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   นักเรียน และนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และเทศกาลตาง ๆ ทุกกิจกรรม 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเห็นคุณคาของ

ความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ จัดกิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเทศกาลตาง 

ๆ  
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. วันสารทเดือนสิบ              

3. กิจกรรมวันปย

มหาราช 

             

4. วันเฉลิมพระชนม

พรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ 

             

5. วันข้ึนปใหม              

6. วันมาฆบูชา              

7. วันวิสาขบูชา              

8. วันอาสาฬหบูชา              

9. วันเขาพรรษา              

10. วันเฉลิมพระชนม

พรรษาสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

             

11. สรุป/รายงานผล

โครงการ 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
(งบประมาณ 
ใหระบุงบ) 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ    10,000   

                                รวม    10,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น    10,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ความสําเร็จของการรวมจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคา รัก และหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตไทย  
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน  

 12.2 การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ  
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โครงการท่ี  18 

ช่ือโครงการ  เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพรางกายของนักศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  และคณะ 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

                มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนกิจกรรมการวัดระดับความสามารถของรางกาย เพื่อประเมิน

ระดับความสามารถวาดีมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะความแข็งแรงของกลามเนือ้ ความทนทานของ

กลามเนื้อ ความเร็ว พลงักลามเนื้อ ความออนตัว ความคลองแคลววองไว และความทนทานของระบบ

ไหลเวียนโลหิต ซ่ึงวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมดังกลาวติดตอกันทุกปเปนประเพณีเพื่อเตรียมความพรอมให

นักเรียน นักศึกษา ท้ังดานรางกาย และจิตใจในชวงตนปการศึกษา ประกอบกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการสนับสนุนการพฒันาสุขภาพพลานามัย การกีฬา แก

นักเรียน นักศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค  
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 5.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพรอมทางกายแกนักเรียน นักศึกษา 

 5.2 เพื่อเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา 

 5.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 

 5.4 เพื่อสรางความสามัคคี การทํางานเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา  

 

 

 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 300 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา 

มีพลานามัย บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจาก

กระบวนการทํางาน 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ/อนุมัติ              

2. จัดกิจกรรม              

3. สรุป/รายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ   12,000   

                                รวม   12,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น   12,000   
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ความสําเร็จของการจัดเดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักศึกษาไดเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติด  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

  โครงการท่ี  19  

ช่ือโครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานครูท่ีปรึกษา, งานปกครอง และแผนก

วิชา 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     มาตรฐานท่ี 4  ดานการประกันคุณภาพภายใน 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม 
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คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของผูเรียน เพื่อเปนการ

ตอบสนองนโยบายดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการสถานศึกษาคุณธรรมแกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเปนการ

พัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูนํา ผูพัฒนา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูไดในสังคมได

อยางเปนสุข สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการ

ทํางาน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 

 

 

 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ

นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความเปนผูนํา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม

อยางเปนสขุ จํานวน 200 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการทํางาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และ

จริยธรรม 200 คน 

 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตําบลควนมะพราว อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการเพื่อ

อนุมัติ 

             

2. ดําเนินการ 

    2.1 การวางแผนงาน

คุณธรรม 

             

    2.2 สรางกลไกการลง              
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มือปฏิบัติ 

    2.3 กําหนดการ

ติดตามนิเทศงาน 

             

    2.4 การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

             

5. สรุปและรายงานผล              
 

 

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ  10,000    

                                รวม  10,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น  10,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการทํางาน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และ

จริยธรรม จํานวน 200 คน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการทํางาน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และ

จริยธรรม จํานวน 200 คน 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 รายงานผลการดําเนินงานเม่ือดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น  
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โครงการท่ี 20 

ช่ือโครงการ  งานพยาบาล 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสมนึก  รัตนวิมล 

     งานสวัสดิการและพยาบาล   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

            มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 เนื่องจากสถานศึกษาท่ีมีนักศึกษา ครู-อาจารย และเจาหนาท่ี จํานวนมาก ซ่ึงอาจทําใหบุคคล

ดังกลาวเจ็บไขไดปวยหรือประสบอุบัติเหตุขณะเรียนหนังสือและปฏิบัติงาน ดังนั้น งานพยาบาลจึง

จําเปนตองจัดยาและเวชภัณฑเพื่อปฐมพยาบาลและบรรเทาอาการปวยไขได 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลข้ันตนแกนักศึกษาและบุคลากร 

 5.2 เพื่อแนะนําใหความรูการปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพแกนักศึกษา 
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 5.3 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียนและปฏิบัติงานได

ตามปกติ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 บริการยาใหนักศึกษาและบุคลากร ประมาณ 80 คน/ป 

   6.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ประมาณ 10 คน/ป  

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ครู อาจารย และนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ 95% ข้ึนไป 

   6.2.2 นักศึกษาไดรับความรูจากการใหคําแนะนําและการจัดปายนิเทศใหความรูดานการดูแล

สุขภาพ โรคตาง ๆ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตําบลควนมะพราว อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เขียนโครงการ              

2. จัดซ้ือวัสดุ              

3. บริการยาและ

เวชภัณฑ  

             

4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 21   3,000  

                                รวม 21   3000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                        รวมท้ังสิ้น 21   3,000  
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ผูเรียนและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียน และปฏิบัติงานไดปกติ 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ผูเรียนมีสุขภาพสมบูรณดี  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 สมุดบันทึกการใชบริการ  

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  21 

โครงการ  การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพทัลงุ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการอํานวยการ อกท.หนวยพัทลุง 

     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา อกท.หนวยพัทลุง   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

   



 89 

 องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เปนองคของนักศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชในการพัฒนา

นักศึกษาอาชีวเกษตร โดยเนนการจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูและ

ประสบการณนําไปสูการพัฒนาอาชีพ และแกปญหาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันได 

 การดําเนินกิจกรรมตาง ขององคการฯ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกใหมีความรู และประสบการณ

ดานทักษะวิชาชีพ การหารายได และออมทรัพย การเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนําประพฤติและ

ปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดท้ังปโดยคณะกรรมการ

ดําเนินงานระดับหนวย และสมาชิกทุก ๆ คน ภายใตการกํากับดูแล และใหคําแนะนําปรึกษาของครูท่ี

ปรึกษา 

 การพัฒนาตนเองของมวลสมาชิก ความสําเร็จ ความกาวหนา และการพัฒนางานอยางตอเนื่องใน

แตละปการศึกษาสมาชิกตองใชความพยายาม ความเขมแข็งอดทน และกําลังใจท่ีเขมแข็งเพื่อชนะ

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ผลงาน และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของสมาชิกในระดับ

หนวยควรนํามาเผยแพรประชาสัมพันธแกสมาชิกคนอื่น ๆ และบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ ตลอดจนให

สมาชิกไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณระหวางสมาชิกดวยท้ังระดับหนวย ระดับภาค 

และระดับชาติ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ท่ีมีผลงานและประสบความสําเร็จ และผูทํา

คุณประโยชนแกองคการฯ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลตัวอยาง สรางแรงจูงใจใหสมาชิก 

อกท. คนอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเองในอนาคต 

 5.2 เพื่อใหสมาชิกไดนําความรู และผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพร

ตอสาธารณชน 

 5.3 เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก อกท. ไดแสดงความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ 

โดยการแขงขันทักษะวิชาชีพท่ีหลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ 

 5.4 เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน ภาวะผูนํา และการมีสวนรับผิดชอบ

ดําเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 

 5.5 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมิตรภาพระหวางสมาชิก อกท.  

 5.6 เพื่ออนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  

 5.7 เพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  
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 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 สมาชิก อกท. หนวยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับหนวย โดย

กิจกรรมท่ีดําเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหนวย ประกอบดวย 

   6.1.1.1 การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจําปการศึกษา 2558  

   6.1.1.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 8 สาขาวิชาชีพ  

   6.1.1.3 การประกวดผลงาน และความกาวหนาทางการเกษตร  

   6.1.1.4 การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท.  

   6.1.1.5 การประกวดนิทรรสการวิชาการ  

   6.1.1.6 การแสดงนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม  

   6.1.1.7 การแสดง และจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑของสมาชิก อกท.  

   6.1.1.8 การนําเสนอผลงาน อกท.  

   6.1.2 สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับภาค 

ภาคใต ประมาณ 100 คน 

    6.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท.หนวยพัทลุง รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ป

การศึกษา 2559 ประมาณ 50 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ไดพัฒนาความเปนเลิศ และมีทักษะประสบการณดาน

วิชาชีพ รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับการเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติปฏิบัติ

ตนอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามลําดับข้ันหรือกระบวนการ อกท. 

   6.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการพัฒนา

ประเทศไทยได 

   6.2.3 สมาชิกมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรม อกท. ท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน  

7.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/  

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. การดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก 

             

2. การพัฒนาความเปน

เลิศดานทักษะวิชาชีพ 

             

3. การเผยแพรผลงาน              
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ทางวิชาการของสมาชิก 

4. การหารายไดและออม

ทรัพยระหวางเรียน 

             

5. การแสดงออกหรือ

นําเสนอศิลปวัฒนธรรม 

             

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ   100,000   

                                รวม   100,000   

หมวดคาครุภัณฑ      

                        รวมท้ังสิ้น   100,000   
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 สมาชิก อกท. ท่ีเขารวมประชุมวิชาการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มมากข้ึน

ท้ังในดานวิชาการและงานอาชีพท่ีสนใจ 

     11.1.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภฯ และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มากข้ึน 

     11.1.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 อกท.หนวยพัทลุง สามารถคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถเปนตัวแทน

รวมงานประชุมวิชาการและการแขงขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ 

     11.2.2 ประชาชน และผูมารวมงานไดมีความรูความเขาใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม 

อกท. 

     11.2.3 สมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดํารงชีวิตประจําวัน 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  การรวบรวมขอมูลทางสถิติ ประมวล วิเคราะห นําเสนอเพื่อการพัฒนา 
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โครงการท่ี  22 

ช่ือโครงการ  เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2559 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอุทิศ  โพธิ์ทอง 

     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
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3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 เนื่องจากในปจจุบันนักเรียน นักศึกษา สวนหนึ่งมีปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ขาดการดูแลเอาใจ

ใสจากผูปกครอง ทําใหนักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน แสดงมารยาทท่ีไมเหมาะสม ขาดเรียน 

และออกกลางคัน 

 การจัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกท่ีดี สามารถลดปญหาการขาดเรียน ทะเลาะวิวาท ออก

กลางคันใหกับนักเรียน นักศึกษาได 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อเสริมสรางความดี มีคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษา 

 5.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมนักศึกษากลุมเสี่ยง 

 5.3 เพื่อสรางพัฒนาจิตใหมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 

 5.4 เพื่อแกปญหาการออกกลางคัน 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือสังคม มีความประพฤติท่ีดี 

   6.2.2 ลดปญหาการออกกลางคัน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เตรียมการ              

2. ปฏิบัติการ              

3. ประเมินผล              

4. สรุปผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย จํานวน จํานวนเงิน หมายเหตุ 
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รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา  

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน 1 3,000    

    -  คาใชสอย 2 280    

    -  คาวัสดุ 3 6,000    

                                รวม 6 9,280    

หมวดคาครุภัณฑ      

                        รวมท้ังสิ้น 6 9,280    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50 คน  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  

     11.2.2 ลดปญหาการทะเลาะวิวาท  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ระหวางการดําเนินโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ 

โครงการท่ี  23 

ช่ือโครงการ  การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน ในการลดปญหาการออกกลางคัน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสุณี  กาญจนจันทร 

     งานครูท่ีปรึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 
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3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ผูปกครองและบุคคลในชุมชนและทองถ่ินมีความใกลชิด รูจักผูเรียนในมิติตาง ๆ เชน ความเปนอยู 

ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผูเรียนเปนอยางดี ฉะนั้นการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและ

บุคคลในชุมชนและทองถ่ินเปนสวนสําคัญในการดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมกับครูท่ีปรึกษา เพื่อให

ผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข และสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด ชวยลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนได จึงจําเปนตองจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 

 5.2 เพื่อใหผูปกครองพบครูท่ีปรึกษาประจําช้ัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานงานเร่ืองการ

สงเสริมดูแลนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง รวม 2 คร้ัง 

   6.1.2 ผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เขารวมประชุม จํานวน 250 คน จํานวน 2 คร้ัง 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   นักเรียนนกัศึกษาไดรับการดูแลสงเสริม และสนับสนุนดานการเรียน และดานอื่น ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. เขียนโครงการ ส.ค.59 

2. ดําเนินการประชุมผูปกครอง ธ.ค.59 (ภาคเรียนท่ี 2/59) พ.ค. 60(ภาคเรียนท่ี 1/2560) 

4. สรุปผลการประชุม คร้ังท่ี 1  ธ.ค. 2559   คร้ังท่ี 2   มิ.ย. 2560 

5. รายงานผลการดําเนินงาน ส.ค. 2560 
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย จํานวนรายการ จํานวนเงิน 
1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   
    - คาตอบแทน -  
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    - คาใชสอย -  
    - คาวัสดุ 7 14,540 

รวม  14,540 
2. หมวดครุภัณฑ   

รวม -  
รวมท้ังสิ้น 7 14,540 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ผูปกครองไดใหความรวมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 ตามแผนปฏิบัติงาน 

 12.2 การประเมินผล  รายงานผลเม่ือสิ้นโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

 

 

โครงการท่ี  24 

ช่ือโครงการ  แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

   



 97 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

            ปจจุบันการแนะแนวมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอสถาบันการศึกษาทุกระดับ  เนื่องจาก

นักเรียน  นักศึกษามีปญหาตาง ๆ  มากมาย  เชน  ดานเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  อาชีพ  

ตลอดจนการปรับตัวของบุคคล  นอกจากนี้แลวสถานศึกษาเกษตรมีนักเรียนสนใจเขามาศึกษาตอมี

จํานวนลดลงเม่ือเทียบกับอดีต ท่ีผานมา  การจัดกิจกรรมแนะแนวจะชวยใหมีนักเรียนเขามาศึกษาตอ

เพิ่มมากข้ึน  นักศึกษาเขาใจวิถีชีวิต  การเรียนการสอน  รูจักตนเองและยอมรับตนเอง  สามารถ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ  มีแนวทางในการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและดํารงตน

ในสังคมไดอยางมีความสุขเหมาะสม นําศักยภาพท่ีตนเองมีอยูมาพัฒนาตอยอด  เม่ือสําเร็จการศึกษา

แลวมีความรูและทักษะในการทํางาน  ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาท่ีจะศึกษาตอไดอยางม่ันใจ  หรือ

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม  และ

จรรยาบรรณ 

 

 

 

5.  วัตถุประสงค  

  5.1  เพื่อติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  

     5.2  เพื่อใหนักศึกษาไดมีขอมูลแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

  5.3  เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

     5.4  เพื่อดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 

 5.5  เพื่อใหขอมูลเก่ียวกับโควตาของสถาบันตาง ๆแกนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ           

           6.1.1  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ไดรอยละ  90 

           6.1.2  นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 

   6.1.3  นักศึกษาท่ีขอกูยืมเงินไดรับการคัดเลือกใหกูยืมทุกคน รอยละ 100 

      6.2 เชิงคุณภาพ 

           6.2.1  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาได 

           6.2.2  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไดศึกษาตอหรือประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

           6.2.3  นักศึกษาท่ีกูยืมเงินมีคุณสมบัติครบและไดกูยืมเงินทุกคน 
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7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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              

ประชุมวางแผนการ

ดําเนินงาน 

             

ดําเนินการตามโครงการ              

สรุปผลการดําเนินงาน              

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 

รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาวัสดุ      

                                รวม      

                           รวมท้ังสิ้น  - - -  

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

 10.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

          1)  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 

          2)  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2559  ไดรอยละ  90  

          3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทําหรือศึกษาตอรอยละ  80  

             4)  นักศึกษาท่ีขอกูยืมเงินไดรับการคัดเลือกใหกูยืมทุกคน รอยละ 100 
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11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

         11.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

       11.2  การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  25 

ช่ือโครงการ  ปจฉิมนิเทศ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. หลักการและเหตุผล 

 นักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  ของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง  บางคนยังไมสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ

ของตนเองได  กิจกรรมปจฉิมนิเทศ จะเปนกิจกรรมท่ีชวยใหนักศึกษาไดสํารวจตนเอง  ไดเขาใจถึงความ

ตองการของตนเอง  มีขอมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพและการศึกษาตอ นักศึกษามีความรูเก่ียวกับ

ทักษะชีวิต ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ปรับตัวเขากับผูอื่นไดดีข้ึน  ดังนั้นจึงเห็นควรมีโครงการนี้  
 

5. วัตถุประสงค 

  5.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

    5.2  เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 

    5.3  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะชีวิต  

6.  เปาหมาย 

 6.1  เชิงปริมาณ  

           6.1.1  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับการปจฉิมนิเทศรอยละ 90 

         6.1.2  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบ

อาชีพและตัดสินใจ มีทักษะชีวิต 

   6.2  เชิงคุณภาพ           

    6.2.1  นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจเก่ียวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  

  6.2.2  นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอไดทุกคน  

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ              

ประชุมวางแผน 

การดําเนินการ 

             

ดําเนินงานตามแผน              

สรุปประเมินผลการ

ดําเนินงาน 
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9.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 4 

รายการ 

  2,000  

                                รวม    2,000  

                           รวมท้ังสิ้น    2,000  

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      10.1  นักศึกษามีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

      10.2 นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 

    10.3 นักศึกษามีทักษะชีวิตเพิ่มข้ึน 

11.  การติดตามและประเมินผล 

       11.1  การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 

       11.2  การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

โครงการท่ี  26 

ช่ือโครงการ    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. หลักการและเหตุผล   

 การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จะแตกตางจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแหงอื่น  

เนื่องจากมีนโยบายเพิ่มปริมาณผูเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โครงงาน  ( Project – 

Based  Learning) การเรียนโครงการ Bilingual  English และการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

(RBL) ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  นักเรียนท่ีสมัครเขามาเรียนในระดับช้ัน  ปวช.1  และ  ปวส.1  

อาจจะไมเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานศึกษาเกษตร

ได  งานแนะแนวฯจึงจัดใหมีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแก

นักศึกษาใหม  เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การปรับตัว หลักสูตรการเรียนและ การทัศนศึกษาดู

งานในสถานประกอบการเพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีประสบการณตรง 
 

5. วัตถุประสงค    

 5.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

 5.2  เพื่อนักศึกษาใหมไดไปทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพ 

 5.3  เพื่อใหนักศึกษาใหมปรับตัวเขากับบริบทของสถานศึกษา  

6.  เปาหมาย    

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศรอยละ 90 

        6.1.2  นักศึกษาใหมไดรับความรู  ประสบการณจากการทัศนศึกษาดูงาน  

        6.1.3  นักศึกษาใหมปรับตัวไดทุกคน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

        6.2.1  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ  

        6.2.2  นักศึกษาใหมไดรับความรู  ประสบการณจากการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

        6.2.3  นักศึกษาใหมปรับตัวไดดีข้ึน  
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7. พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ              

ประชุมวางแผน 

การดําเนินการ 

             

ดําเนินงานตามแผน              

สรุปประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

             

 

9.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน 1 

รายการ 

 16,000   

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 4 

รายการ 

  11,200  

                                รวม      

                           รวมท้ังสิ้น    27,200  

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     10.1 ผลผลิต(Output)พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

     10.2 ผลลัพธ(Outcome)พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

            1)  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

            2)  นักศึกษาใหมรอยละ  80  ไดทัศนศึกษาดูงานฟารมท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพ 

            3)  นักศึกษาใหมรอยละ  75  ปรับตัวเขากับเพื่อน  รุนพี่  รุนนอง  และครูอาจารย 
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11.  การติดตามและประเมินผล 

       11.1  การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 

       11.2 การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  27 

ช่ือโครงการ    จัดทําคูมือนักศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

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

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. หลักการและเหตุผล   

 ปจจุบันคูมือนักศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอนักศึกษาทุกคนทุกระดับการศึกษา  

เนื่องจากคูมือเปรียบเสมือนเปนคําตอบในการศึกษา  การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ  คูมือนักศึกษา  ประกอบไปดวยขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับวิทยาลัยฯ  หลักสูตรการเรียนการ

สอน  แผนการเรียน การวัดผลประเมินผล ระเบียบขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและของวิทยาลัยฯ  

งานแนะแนวการศึกษา  การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  งานปกครอง  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  

กิจกรรม อกท.  งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  ระเบียบหองสมุด  และงานวิทยบริการ  ซ่ึงมีความ

จําเปนตอนักศึกษา 

5. วัตถุประสงค    

 5.1  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและขอมูลเก่ียวกับ

วิทยาลัยฯ 

 5.2  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนในสถานศึกษา  

6.  เปาหมาย    

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคูมือนักศึกษาทุกคน  

        6.1.2  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา  

   6.2  เชิงคุณภาพ 

        6.2.1  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคูมือนักศึกษาทุกคน  

        6.2.2  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ทุกคนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใน

สถานศึกษา 

7. พื้นท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ              

ประชุมวางแผน 

การดําเนินการ 

             

ดําเนินงานตามแผน              

สรุปประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

             

 

9.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 1   16,000   

                                รวม   16,000   

                           รวมท้ังสิ้น   16,000   

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      ผลลัพธ(Outcome)พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

            1)  นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1  รอยละ 100  มีคูมือนักศึกษา 

            2)  นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1  รอยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยาง

เหมาะสม 

11. การติดตามและการประเมินผล   

      11.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

      11.2  การประเมินผล   ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

โครงการท่ี  28 

ช่ือโครงการ  จัดหาทุนการศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    

     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
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2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

      ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปนสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน นักศึกษา ท่ีครอบครัวมี

ฐานะยากจน ดอยโอกาส  ประกอบกับอาชีพของผูปกครองนักเรียนนักศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมขนาดเล็ก ถาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกตํ่า ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

นักศึกษา   ก็ตกตํ่าไปดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเปดโอกาสในการตอยอดทางการศึกษา จึงจัดใหมี

โครงการนี้เพื่อจัดหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา 

 5.2 เพื่อตอยอดทางการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ 50 

   6.1.2 จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ไดจํานวน  50 ทุน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษานําเงินทุนการศึกษามาใชในการเรียน  

   6.2.2 ผูใหทุนการศึกษาตองการใหทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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              

ดําเนินการตามโครงการ              

สรุปผลการดําเนินงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
(งบประมาณ 
ใหระบุงบ) 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 4   1,680  

                                
รวม 

   1,680  

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวม
ท้ังสิ้น 

    1,680  

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ไดจํานวน 50 ทุน  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียน นักศึกษา ไดรับทุนการศึกษา   จํานวน 50 คน 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา  

 

โครงการท่ี  29 

ช่ือโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายปริญญา  ปนสุวรรณ 
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     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 วิทยาลัยฯ ไดรับนโยบายและงบประมาณเพื่อใหดําเนินการงานปฏิรูปกินฟรี อยูฟรี ในระดับช้ัน 

ปวช. จึงมอบใหงานสวัสดิการฯ เปนผูปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองดังกลาว เพื่อใหการบริการแกนักเรียน

ใหท่ัวถึง มีความพอใจ ดํารงชีพอยูระหวางเรียนอยางมีความสุข 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อบริการจัดการนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษา 

 5.2 เพื่อดูแลการรับประทานอาหารประวันของนักเรียนปฏิรูป 

 5.3 เพื่อใหการบริการดานท่ีพัก ตลอดถึงอํานวยความสะดวกในหอ 

 5.4 เพื่อจัดใหมีสถานท่ีจําหนายอาหารแกนักศึกษาท่ัวไป 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักเรียน ปวช. จํานวน 99 คน 

   6.1.2 นักเรียน ปวส. จํานวน 172 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักเรียนมีท่ีพัก 

   6.2.2 มีอาหาร น้ําด่ืม บริการวันละ 3 ม้ือ 
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   6.2.3 มีสถานท่ีรับประทานอาหารแกนักศึกษาท่ัวไป 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ/อนุมัติ              

2. จัดซ้ือวัสดุ/บริการ 

ดูแลนักเรียน นักศึกษา  

ตลอดปการศึกษา 

             

3. สรุปรายงานผล

โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บํารุง

การศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     งบเงิน
อุดหนุน 

    -  คาตอบแทน     อุดหนุนท่ัวไป 

    -  คาใชสอย  50,000   คาจัดการเรียน 

    -  คาวัสดุ  350,000   การสอน 

                                รวม  400,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น  400,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียนมีท่ีพักและไดรับสวัสดิการ จํานวน 99 คน  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรับผิดชอบ  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1  ติดตามโดยรายงานผลประจําเดือน 

 12.2 การรายงานสรุปเม่ือสิน้สุดโครงการ 
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โครงการท่ี  30 

ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   

 1.1 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  1.2 นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสดุ 

     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 1  ดานผลการจัดการศึกษา 

     มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นอกจากมีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนแกนักเรียน

ทุกระดับช้ัน ยังมีหนาท่ีในการบริการชุมชนทางดานวิชาการตาง ๆ และฝกอบรมอาชีพใหแกนักเรียน

นักศึกษา ประชาชน ผูสนใจ เพื่อใหมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกตนเอง ครอบครัว ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี จะเกิดประโยชนแกนักเรียน สังคม โดยรวม มีผลตอเศรษฐกิจของจังหวัด ประเทศ ตลอดจนให

โอกาสนักเรียน นักศึกษามีความรูท่ีไดแลวไปเผยแพรบริการในชุมชน เปนการฝกใหนักเรียนมีความ

เช่ือม่ันในอาชีพ จึงไดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหครู และนักเรียน นําความรูดานวิชาการจัดบริการและเผยแพรในงานตาง ๆ 

 5.2 เพื่อฝกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพแกนักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาท่ี และประชาชน

ผูสนใจ 
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 5.3 เพื่อสรางงานและรายไดแกนักเรียน นักศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนไดรับความรูดานวิชาการ จํานวน 200 คน 

   6.1.2 ครู และนักเรียน จํานวน 30 คน นําความรูไปเผยแพรบริการความรูอาชีพแกผูสนใจ 

   6.1.3 แผนกวิชา 7 แผนกวิชา บริการวิชาการและวิชาชีพสูชุมชน วิทยาลัย โรงเรียน ไมนอย

กวา 2 คร้ัง 3 เร่ือง 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ไดฝกฝน อบรม นําไปถายทอดความรู เกิดความเช่ือม่ันในอาชีพ 

   6.2.2 สรางเสริมอาชีพใหแกครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพิ่มรายได 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เขียนโครงการ              

2. เสนอโครงการเพื่อ

อนุมัติ 

             

3. สํารวจแผนกตาง ๆ              

4. ดําเนินการ              

5. สรุป รายงาน ตรวจ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
(งบประมาณ 
ใหระบุงบ) 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 100 50,000    

                                รวม 100 50,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                         รวมท้ังสิ้น 100 50,000    
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนไดรับฝกอบรม จํานวน 200 คน  

     11.1.2 ครู นักเรียน นักศึกษา จํานวน 30 คน ไดเผยแพรความรูแกผูสนใจ จัดบริการ

ความรูแกผูสนใจ จํานวน 3 เร่ือง  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 สรางอาชีพเสริมใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู ประชาชน มีรายไดและอาชี พ 

     11.2.2 ครู นักเรียน นักศึกษา ถายทอดความรูอยางนอย 3 เร่ือง  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูไดรับการฝกอบรมวิชาการ  
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โครงการท่ี 31 

โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอนและกิจกรรม อกท. 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาของ

วิทยาลัยฯ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนสาขาอาชีวะท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมีการฝกทักษะใหเหมาะสมและ

พอเพียง เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ

โลกยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักเรียน นักศึกษา ฝายวิชาการจึงไดจัดทําโครงการนี้ เพื่อจัดซ้ือ จัดหาวัสดุฝกในการเรียนการสอน

และกิจกรรม อกท. ใหเพียงพอและสอดคลองกับความตองการของคณะครู นักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อจัดซ้ือจัดหาวัสดุท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทุกแผนกวิชาและวัสดุกิจกรรม อกท.  

 5.2 เพื่อเพิ่มทักษะในสาขาอาชีพงาน  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ  

 6.1.1 จัดซ้ือ จัดหาวัสดุฝกประจําแผนกวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ  

 6.1.2 ใหการฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ  

 6.2 เชิงคุณภาพ  

               6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
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      6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

               6.2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 จัดซ้ือจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ  ฝก

ทักษะแกนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

     จากงบเงินอุดหนุน งบโครงการสนับสนุนคาใชจายต้ังแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน

เงินงบประมาณท้ังสิ้น  500,000  บาท   

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1 ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

               แผนกวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไดรับวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนและฝกทักษะ

กิจกรรม อกท. ไดครบถวน สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 

 9.2 ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

      นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐาน

ของสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 จัดทําบันทึกการเรียนการสอนและการฝกทักษะในรายวิชาตาง ๆ รวมถึงรายงานผลการประเมิน

โครงการตามแบบท่ีวิทยาลัย ฯ จัดทํา 
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โครงการท่ี  32 

โครงการจัดการเรียนการสอนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายณัฐกร  อาจทอง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินงานความรวมมือกับ

กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดําเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพใหกับผูตองขัง นําความรูไปใชในการ

ประกอบอาชีพ และศึกษาตอ ณ สถานศึกษาภายนอกภายหลังพนโทษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุงไดรับการประสานจากเรือนจํากลางพัทลุง ใหจัดการเรียนการสอนแกผูตองขัง โดยจัดการเรียนการ

สอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร และขอรับยกเวนการเก็บเงินบํารุงการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอน  

 5.2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ  

 จัดการเรียนการสอน 2 ช้ันเรียน  

 6.2 เชิงคุณภาพ  

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวส. (เรือนจํากลางพัทลุง)  
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

    จาก เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น - บาท  

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1 ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

               จัดการเรียนการสอน 2 ช้ันเรียน 

 9.2 ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการท่ี  33 

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เสาร-อาทิตย  

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายณัฐกร  อาจทอง  รอง ผูอํานวยการฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ไดเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาว  และเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกสาขาอาชีพ  จึงไดจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)ข้ึน  โดยการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (วันเสารและวัน

อาทิตย มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เพื่อเอื้ออํานวยใหแกผูเรียนท่ีประกอบอาชีพรับ

ราชการ  หรือมีภารกิจในวันธรรมดา  ไดสามารถพัฒนายกระดับการศึกษาของตนเองได  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ในการพัฒนาประเทศ  

5. วัตถุประสงค 

   5.1  เพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู  ทักษะและประสบการณในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอเหตุการณ

และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนาและทันสมัย 

      5.2  เพื่อผูสําเร็จการศึกษามีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพเกษตร  สามารถนําความรู  ทักษะ  และประสบการณไป

ใชในการพัฒนาการศึกษาดานอาชีวเกษตรและอาชีพของตนเองไดตอไป 

   5.3  เพื่อเสริมสรางใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวิจัยและจิตสํานึกใน

จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพเกษตร  ตลอดจนเปนผูมีโลกทัศนสากล  สามารถพัฒนาตนเอง  และ

สรางสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นในสังคม  รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา   
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ  

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  จํานวน  1  กลุม  จํานวน 23 คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

              ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู ทักษะ  และประสบการณในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอเหตุการณ

และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนาและทันสมัย 

             

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เสาร-อาทิตย  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

    จากเงินบํารุงการศึกษาจํานวน   -  บาท   

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1 ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

               จํานวนนักศึกษา 30 คน 

 9.2 ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ   

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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โครงการท่ี 34   

ช่ือโครงการ  จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ  ดร.สมพร  ดํายศ, ดร.เปรมฤดี  ดํายศ, นายเมฆา  ชาติกุล  และอาจารยผูสอน  

                               แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1  นโยบายฯ 

ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

3.2  พันธกิจฯ 

ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ  เปนคนดี  มี

คุณธรรม  และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล 

 3.3  มาตรฐานการศึกษาฯ 

                  มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต กําหนดใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) 

เพื่อผลิตและพัฒนากําลังพลดานวิชาชีพระดับเทคโนโลยีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานท้ังใน

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน นั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกลาวเปนไปอยางมี

คุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง)  ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษา

ดังกลาว  แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจึงไดจัดทําโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช (ตอเนื่อง)  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิต

พืช  ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป  
 

5. วัตถุประสงค   

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิขาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
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6. เปาหมาย  

     6.1 เชิงคุณภาพ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิตพืชใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

     6.2 เชิงปริมาณ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิขาเทคโนโลยีการผลิตพืชใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  6 รายวิชา 
 

7. สถานท่ีดําเนินการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินงาน/ ระยะเวลา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ป  2559 ป  2560 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ต.ค. – ธ.ค.   

2. เขียนโครงการ, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม  ก.พ. – เม.ย. 

3. ปฏิบัติตามกิจกรรม  ส.ค. – ต.ค. 

4. ติดตาม/ตรวจสอบ  ต.ค. – เม.ย. 

5. ประเมินผลและสรุปรายงานผล  ต.ค. – ก.ย. 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงท่ีมา  การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย จํานวนรายการ จํานวนเงิน(บํารุงการศึกษา) 

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ   

    - คาตอบแทน - - 

    - คาใชสอย -      

    - คาวัสดุ 8  15,000 

                          รวม 8   15,000 

หมวดคาครุภัณฑ - - 

                          รวมท้ังสิ้น 8 15,000 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

         11.1 ผลผลิต (output)  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑท่ีกําหนด  จํานวน  9  คน 

         11.2 ผลลัพธ (outcome)  นักศึกษามีผลการเรียนรู  6  ดาน  ผานเกณฑท่ีกําหนด  จํานวน  9  

คน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

      12.1 การติดตาม  ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม  

     12.2 การประเมินผล  ประเมินผลจากการดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  และสรุปรายงานผล 
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โครงการท่ี  35 

ช่ือโครงการ  จัดหาวัสดุหองสมุด 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางนุบล  ทวีตา 

     งานศูนยวิทยบริการ   ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงพัฒนาหองสมุดในรูปแบบหองสมุด 3ดี คือ 

หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษดี ดังนั้น เพื่อใหหองสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปน

แหลงเรียนรูท่ีสําคัญในการศึกษาคนควา และแหลงเรียนรูทางวิชาชีพของชุมชน ตลอดจนสามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับการประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองจัดหาหนังสือท่ีดีมีคุณภาพเขาหองสมุดและจัด

หองสมุดใหมีบรรยากาศท่ีดี เพื่อใหหองสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเปนหองสมุด 3ดี 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุสิ่งพิมพใหเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และนักศึกษา 

 5.2 เพื่อจัดซ้ือหนังสือท่ีดีมีมาตรฐานเขาหองสมุด  และรักษาหนังสือใหมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได 

นาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานหองสมุดใหสะดวกแกผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 

 5.3 เพื่อใหหองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 หองสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ เพียงพอแกความตองการของผูใชบริการ 
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   6.1.2 มีนักศึกษาเขาใชบริการเพิ่มมากข้ึน 

 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆ 

   6.2.2 หองสมุดมีบรรยากาศดี และหนังสือดี มีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. สํารวจความตองการ

ของผูใชบริการ 

             

2. พิจารณาสั่งซ้ือหนังสือ              

3. ดําเนินการสั่งซ้ือ

หนังสือ 

             

4. ตกแตงและจัด

บรรยากาศ 

             

5. สํารวจหนังสือชํารุด  

ซอม เย็บเลม 

             

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 

รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 31  60,000   

                                รวม 31  60,000   

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 31  60,000   

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  11.1  มีวัสดุสิ่งพิมพเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และนักศึกษา 

      11.2  หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆและมีมาตรฐานมากข้ึน 
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 11. 3  หองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  ประเมินจากสถิติการใชบริการและจากรายการยืมหนังสือของผูใชบริการหองสมุด 

โครงการท่ี  36  

ช่ือโครงการ งานวัดผลประเมินผล 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  งานวัดผลประเมินผล มีหนาท่ีสวนหนึ่งในการสงเสริม สนับสนุนครูใหมีความรู ตามระเบียบการ

วัดผลและประเมินผล กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา  
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อดําเนินการและประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนแกนักเรียน นักศึกษา 

 5.2 เพื่อเพื่อเผยแพรความรูดานการวัดผลและประเมินผลแกนักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 

   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนมีความรูดานการวัดผลและประเมินผล  

           6.1.3 ครูผูสอนทุกระดับช้ันประเมินผลการเรียนและประเมินผลการเรียนโดยโปรแกรม Std. 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดผลและประเมินผล และจบตามหลักสูตร 

   6.2.2 ครูผูสอนทุกระดับช้ันสามารถประเมินผลการเรียนไดอยางรวดเร็วถูกตอง 
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7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. นําเสนอโครงการ              

2. จัดซ้ือวัสดุ              

3. ดําเนินการตาม

โครงการ 

             

4. สรุปและรายงานผล              

              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 10  10,000   

                                รวม 10  10,000   

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวม
ท้ังสิ้น 

10  10,000   

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

          นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการวัดผลและประเมินผล  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการวัดผลและประเมินผล  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตามนักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันผานการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา 
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 1 2.2 สํารวจการประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ไดผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

โครงการท่ี  37 

ช่ือโครงการ วัดความถนัดทางวิชาชีพ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  สถานศึกษามีการรับนักเรียนใหมเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใหนักเรียนใน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมาสมัครเรียนประเมินตนเอง สรางความสนใจในสาขาวิชาชีพท่ีตนเลือกศึกษาตอ

ไดอยางถูกตอง ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตาม พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 10 (2) การศึกษาดาน

วิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทํางานตามความถนัดและความสนใจอยางท่ัวถึง ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงตองจัดใหมีการวัดความถนัดทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพท่ีเปดสอน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหนักเรียนท่ีตองการเขาศึกษาตอไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัดและสนใจอยางแทจริง 

 5.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน หองเรียน วัสดุอุปกรณ และครูผูสอนไดอยาง 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จํานวน  80  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  
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   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถเขาศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. จัดเตรียมแบบวัดความถนัด              

3. จัดซ้ือวัสดุ              

4. ทําการทดสอบตามวันท่ี

สถานศึกษากําหนด 

             

5. ประกาศผล, สรุปโครงการ              

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 3   1,000  

                                รวม 3   1,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวม
ท้ังสิ้น 

3   1,000  

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ 

ปวช. 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกสอบผานเขาศึกษาตอในระดับ  
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12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  ติดตามจํานวนผูสมัครเขาเรียน ท่ีเขาทําการทดสอบความถนัด และจํานวนผูท่ีผานเกณฑการทดสอบ  

 

 

 

โครงการท่ี  38 

ช่ือโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุมภาษาอังกฤษ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา ( V-Net) เพื่อสนองนโยบายของ สอศ. ในการ

จะขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษาเปนเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพผูเรียนท่ัวประเทศ รวมท้ังการจัดกระบวนการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลระดับหองเรียน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อดําเนินการช้ีแจงนักเรียน นักศึกษาใหเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนและความสําคัญของการ

สอบ 

 5.2 เพื่อจัดใหครูทบทวนความรูท่ีตองสอบตามเนื้อหาแตละองคประกอบแตละวิชา 

 5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทําขอสอบท่ีใกลเคียงกับแบบทดสอบ V-Net 
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 5.4 เพื่อดําเนินการช้ีแจงกับนักศึกษาเก่ียวกับแนวทางของขอสอบ สถานท่ีสอบ การปฏิบัติตัวให

ถูกตอง 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์สอบ เขาสอบ 100% 

   6.1.2 นักศึกษาท่ีเขาสอบ มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป รอยละ 55 ข้ึนไป  

 (ระดับดี) 

 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดมีความรูเหมาะสมตามหลักสูตร 

   6.2.2 นักศึกษาท่ีสอบผาน V-Net ไดรับความเช่ือถือจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
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. 

1. นําเสนอโครงการ              

2. จัดซ้ือวัสดุ              

3. ดําเนินการตาม

โครงการ 

             

4. ทดสอบทางการศึกษา              

5. สรุปผล และรายงาน              

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 5   3,000  

                                รวม 5   3,000  

หมวดคาครุภัณฑ      
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                           รวมท้ังสิ้น 5   3,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์เขาสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา และ

เขา 

สอบตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขาสอบ สอบผานคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 55% ข้ึนไป  

     11.2.2 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเขาสอบในกลุมภาษาอังกฤษ สอบผานคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

100% 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การติดตาม และรายงาผลการปฏิบัติงาน   และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net 

โครงการท่ี  39 

ช่ือโครงการ เทียบโอนผลการเรียนรู 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สถานศึกษาตองจัดการศึกษา

ใหกับทุคนไดมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางท่ัวถึง โดยจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี

หลากหลาย โดยเฉพาะในสายวิชาชีพตองจัดการศึกษาท่ีเอื้ออํานวยสําหรับผูท่ีทํางานใชประสบการณใน

การทํางานมาเทียบโอนเปนผลการเรียนอยางตอเนื่อง และผูท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรมา
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เทียบโอนเปนรายวิชาตามหลักสูตร โดยไมตองเรียนซํ้าอีก เพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและเพิ่มคุณวุฒิ

การศึกษาใหสูงข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการนําความรูและประสบการณมาเทียบโอน 

 5.2 เพื่อใหผูเรียนท่ีเคยเรียนมาแลวในรายวิชาตามหลักสูตร นําผลการเรียนมาเทียบโอน  

 5.3 เพื่อใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ีเรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มข้ึน จํานวน 10 คน 

   6.1.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอนผลการเรียน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

   6.2.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติไดลดเวลาในการเรียน ไมตองเรียนซํ้าอีก 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
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. 

1. เสนอโครงการ               

2. ประชาสัมพันธแนะ

แนว 

             

3. ดําเนินการตาม

โครงการ 

             

4. จัดซ้ือวัสดุ              

5. สรุปผลโครงการ              

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      
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    -  คาวัสดุ      

                                รวม    -  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น    -  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ผูเรียนท่ีศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณเทียบโอนผลการเรียน  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ผูเรียนในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ, เทียบโอนผลการเรียน 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 จํานวนผูเรียนท่ีศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ  

 

 

โครงการท่ี  40 

ช่ือโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ ท้ัง

เปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพื่อสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานใหผูเรียนมี
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ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ นักเรียน ระดับ ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2    

ผูท่ีจะสําเร็จการศึกษาแตละหลักสูตรตองสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรูและทักษะวิชาชีพผาน

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

 5.2 เพื่อทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษา ท่ีสอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 96 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ปการศึกษา 2558 มีความรูทักษะวิชาชีพ สอบผาน 

100% 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
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. 

1. เสนอโครงการ              

2. จัดเตรียมวัสดุ, 

เคร่ืองมือสอบ 

             

3. ทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

             

4. ประเมินผล, ประกาศ

ผล 

             

5. สรุป, การประเมิน

โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 
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 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ    15,000  

                                รวม    15,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น    15,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย  

     11.2.2 นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเคร่ืองมือประเมิน, การจัดการเรียนการสอนของครู  

 12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน, แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา  

 

 

โครงการท่ี  41 

ช่ือโครงการ    การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ท่ีไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมิน

ผูเรียน โดยพิจารณาพฒันาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขารวม

กิจกรรมและการ ทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และ

รูปแบบการจัดการศึกษา แตการประเมิลผลผูเรียนยังไมสอดคลองกับขอกําหนดขางตน ดังนั้น การเรียนการ

สอนและการวัดผลประเมินผล ควรดําเนินไปดวยกันอยางตอเนื่องและใหครอบคลุมพฤติกรรมทุกดานของ

ผูเรียน รวมไปถึงการพูด การเขียน การปฏิบัติ การสรางสรรค และทักษะทางสังคมของผูเรียน ดังนั้น การ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง จึงเปนแนวทางในการไปสูความคาดหวังนั้น 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย 

 5.2 เพื่อสงเสริมการทําบันทึก และรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

 5.3 เพื่อสนับสนุนการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักศึกษาทุกระดับช้ันมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

   6.1.2 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา  

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย 

   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนการสอน และการทํากิจกรรม  

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
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. 

1. เขียนโครงการเพื่อ

อนุมัติ 

             

2. จัดซ้ือวัสดุ              
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3. ดําเนินการ              

4. สรุปผลการดําเนินงาน              

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 1   900  

                                รวม    900  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวม
ท้ังสิ้น 

   900  

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย  

     11.2.2 นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเคร่ืองมือประเมิน, การจัดการเรียนการสอนของครู  

 12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน, แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา  

โครงการท่ี  42 

ช่ือโครงการ  สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมงาน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ในปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการ

สอนจึงไมอาจคงหนาท่ีของการถายทอดขอมูลขาวสารแตเพียงอยางเดียวไดอีกตอไป แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) เปนนวัตกรรมใหมทางการศึกษาท่ีสําคัญอีกช้ินหนึ่งซ่ึงเปนท่ียอมรับกัน นอกจากจะนํามาใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพท่ีเปนจริงไดเปนอยางดีแลว ยัง

สามารถใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะความสามารถท่ี

สําคัญแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อสงเสริมการทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียน และการทํากิจกรรม  

 5.2 เพื่อสงเสริมการทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมขอมูล และการทํากิจกรรม 

   6.1.2 นักเรียนทุกคนจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟมสะสมผลงาน 

   6.2.2 นักเรียนทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
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. 

1. เขียนโครงการ              

2. จัดซ้ือวัสดุ              

3. ดําเนินการตามแผน              

4. สรุปและประเมินผล              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 1   1,800  

                                รวม    1,800  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น    1,800  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมผลงาน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียนทุกคนทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรม 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน  

 12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณท่ีใชเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  43 

ช่ือโครงการ  จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซง 

     งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 
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 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การสอนซอมเสริมมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาใหมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้

เพราะผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล จึงตองการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน 

 การสอนซอมเสริมเปนการจัดการเรียนการสอนลักษณะหนึ่ง ซ่ึงตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคลของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน พื้นฐานความรู รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จึงควรจัดการ

สอนซอมเสริมใหมีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนท่ีมีลักษณะแตกตางกันตามขีด

ความสามารถของตนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อชวยใหผูเรียนท่ีเรียนชาสามารถเรียนทันเพื่อนและท่ีไมเขาใจ เขาใจมากข้ึน 

 5.2 เพื่อชวยใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  

 5.3 เพื่อใหผูเรียนเรียนไดดียิ่งข้ึนตามขีดความสามารถของตน  

 5.4 เพื่อชวยลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน  

 5.5 เพื่อประเมินศักยภาพของผูเรียนกอนการเรียน  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนรอยเปอรเซ็นต 

   6.1.2 ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนลงหาสิบเปอรเซ็นต  

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนกับผูเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะผูเรียนเปน

รายบุคคล 

   6.2.2 นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดสูงข้ึน  

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
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ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 

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. 

1. เขียนโครงการ              

2. ประชุมวางแผน              

3. ดําเนินการตามแผน              

4. สรุปและประเมินผล              

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ      

                                รวม      

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น      
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

     นักเรียนทุกรายวิชาท่ีมีการจัดสอนซอมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด ทํา

ให 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 รายงานผลการดําเนินงานสอนซอมเสริมแตละรายวิชา  

 12.2 ตรวจสอบจํานวนของผูเรียนท่ีออกกลางคัน  

 

โครงการท่ี  44 

ช่ือโครงการ  จัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเปรมฤดี  ดํายศ   นางกาญจนา  ชูแสง   

                           นางสุรัติวดี  ชูเซง   นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย  
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     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

            ขอ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

     ดวยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีภาระงานรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน   สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการ  จุดหมายและ

หลักเกณฑการใชหลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษาและระเบียบการประเมินผลการเรียนของ

หลักสูตร    จัดทําแผนการเรียน  ตารางเรียน  ตารางสอน  จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนรวมกับแผนกวิชาตาง ๆ  สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนบูรณาการสมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงจําเปนตอง

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุน ดานหลักสูตรการสอน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อบริการขอมูลดานหลักสูตร 

 5.2 เพื่อจัดทําแผนการเรียน 

 5.3 เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน 

 5.4 เพื่อจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

        6.1.1  จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2560  จํานวน  7  เลม    
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        6.1.2  จัดทําตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2  ภาคเรียน ๆ ละ  1  เลม  และมอบใหครูและ

นักเรียนนักศึกษาทุกคน 

        6.1.3  จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน เชน  โครงการสอน 

แบบฟอรมแผนการจัดการเรียนรู แบบฟอรมการนิเทศการสอน ฯลฯ จํานวนอยางละ  80  ชุด  
 

6.2  เชิงคุณภาพ 

      6.2.1  มีแผนการเรียนท่ีปรับรายวิชาสอนไดตามความตองการของผูเรียนและครูผูสอน 

      6.2.2  มีตารางเรียนตารางสอนใชทันเปดภาคเรียน 

      6.2.3  มีแบบฟอรมโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู ฯลฯเพียงพอกับความตองการของครู 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
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. 

จัดทําแผนการเรียนป

การศึกษา 2560 

             

ปรับแผนการเรียนป

การศึกษา 2558-2560 

             

จัดรายวิชาเรียนตามแผนการ

เรียนปการศึกษา 2558-

2560 

             

จัดตารางเรียนตารางสอน

ภาคเรียน 2 ป 2559 

             

จัดตารางเรียนตารางสอน

ภาคเรียน 1 ป 2560 

             

สําเนาตารางเรียนตารางสอน

หองเรียนมอบแผนกวิชาและ

นักเรียน นักศึกษา 

             

สรุปผลการดําเนินงาน              
 

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 
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หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ  3,400    

                                รวม  3,400    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวม
ท้ังสิ้น 

 3,400    

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

        11.1.1  มีแผนการเรียนปการศึกษา 2560   

        11.1.2  มีตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2  ภาคเรียน และมอบใหครูและนักเรียนนักศึกษา

ทุกคน 

        11.1.3  มีแบบฟอรมตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน   

     11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนท่ีกําหนด  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

       รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด ตามแบบรายงาน 
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โครงการท่ี  45 

ช่ือโครงการ  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเปรมฤดี  ดํายศ   นางกาญจนา  ชูแสง   

                           นางสุรัติวดี  ชูเซง   นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย  

    หัวหนาแผนกวิชา     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

      เพื่อใหการประเมินตนเองปการศึกษา  2559 และ 2560  มาตรฐานท่ี  2  ดานหลักสูตรและการ

จัด การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ

รายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ตัวบงช้ีท่ี  2.2 ระดับ

คุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และตัวบงช้ีท่ี  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชา มีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมีความประสงค

ใหครูแผนกวิชาตาง ๆ ไดดําเนินการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกําหนดรายวิชาใหม  

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  เก่ียวกับเนื้อหาสาระโดยรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  และในการพัฒนาหลักสูตรนั้น

ตองดําเนินการใหเปนไปตามประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหครูพัฒนา ทดลองใช และประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

     5.2 เพื่อสงเสริมสนับใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

     5.3 เพื่อใหครูใชและประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 3 สาขา

งาน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรท่ีพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ ระดับมาก รอยละ 80 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แผนกวิชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เขียนโครงการ              

ประชุมวางแผนการดําเนินการ              

แผนกวิชาสํารวจความตองการ              

พัฒนาหลักสูตร/ทวนสอบกับ 

สถานประกอบการ 

             

ทดลองใชหลักสูตร              

ประเมินหลักสูตร              

สรุปประเมินผลการดําเนินงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ  6,150    

                                รวม  6,150    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวม
ท้ังสิ้น 

 6,150    
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

             11.1.1 ไดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาไดสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ จํานวน  3 สาขางาน 

             11.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีพัฒนา  

             11.1.3  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรท่ีพัฒนาให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ระดับมาก  รอยละ 80 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ผูเรียนมีความรูความสามารถหรือมีสมรรถนะสอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการ  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

       รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด ตามแบบรายงาน 
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โครงการที  46 

ช่ือโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน  

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท  และคณะ 

     งานสื่อการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและพอเพียง 

รวมถึงผูเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา และเพื่อชวยเหลือใหนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี 

สอดคลองกับโลกยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซ่ึงสงผลถึงผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาใหมีผลสูงข้ึน งานสื่อการเรียนการสอนจึงไดจัดทําโครงการนี้ เพื่อ

จัดซ้ือ จัดหาสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับการบริการตามความตองการของคณะครู นักเรียน 

นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัย 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อจัดซ้ือ จัดหาสื่อการเรียนการสอน 

 5.2 เพื่อใหบริการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในระบบ DLIT และ DLTV ตาม

โครงการพระราชดําริ 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
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   6.1.2 ใหบริการอื่นใดแกเกษตรกรและชุมชนท่ีขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ 

   6.1.3 ใหบริการดานการจัดการศึกษาผานดาวเทียม  

 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 

   6.2.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

   6.2. 3 งานสื่อการเรียนการสอนสามารถใหบริการแกเกษตรกรและชุมชน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. นําเสนอโครงการ              

2. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ อุปกรณ              

3. ดําเนินการตามโครงการฯ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 6   10,000  

                                รวม 6   10,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 6   10,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       วัสดุ อุปกรณ งานสื่อการเรียนการสอนไดรับการจัดซ้ือจัดหาไดครบถวน สามารถใหบริการได

ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา  
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     11.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถใหบริการแกเกษตรกรและชุมชนไดตามจุดประสงค  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 จัดทําบัญชี บันทึกการใชและใหบริการงานสื่อฯ รวมถึงรายงานผลการประเมินโครงการฯ  

โครงการท่ี   47  

ช่ือโครงการ  เชาสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี  หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ และฝายวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ 1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  การใชอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาปจจุบัน เปนการสงเสริมทักษะ ความรูและเสริมสรางจริยธรรม  

เขาไปดวยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร หรือวิชาอื่นๆ ท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสารมาใช  จําเปนตองอาศัยความเร็วของอินเตอรเน็ตเพื่อเขาถึงขอมูลไดทันที  โดยเฉพาะสื่อ

สังคมแหงการเรียนรู ( Social Media) ซ่ึงเปนแหลงเรียนรู และการมีสวนรวม สําหรับครู  และนักเรียน

นักศึกษา ดังนั้น ทางหมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนใน

การท่ีจะจัดใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตสําหรับใชบริการการเรียนการสอนใหกับครู นักเรียนนักศึกษา จึงไดมี

การดําเนินการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ตสําหรับการจัดการเรียนการสอน ทําใหสัญญาณอินเตอรเน็ตมี

ความเร็วสูงกวาเดิม สัญญาณมีความเสถียร สรางความม่ันคงของสัญญาณในการใชงานอินเตอรเน็ต 

สามารถรองรับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ   ทําใหเกิดสื่อสังคมแหงการเรียนรู ( Social Media) 

เพื่อการเรียน การสอนในทุกระดับช้ันตอไป 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหครู สามารถใชอินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน หรือศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ได  
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 5.2  เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาองคความรูของตัวเองใหสูงข้ึน  

 5.3  ครูสามารถศึกษาคนควาองคความรูใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.4  นักเรียนใชอินเตอรอยางสรางสรรคและเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัดท้ังเวลาและสถานท่ี 

 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 2 หอง มีสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน

อยาง มีประสิทธิภาพ ครูผูสอน นักเรียนนักศึกษา สามารถใชงานอินเทอรเน็ต  สามารถนําความรูท่ีไดจาก

การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาองคความรูและความสามารถของตนเองใหกาวทันเทคโนโลยี สมัยใหม  

      6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควา

ขอมูลขาวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอรเน็ตได 

7.  สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

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

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เสนอโครงการการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/จาง              

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 

รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
การศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาใชสอย 

       คาเชาสัญญาณ
อินเทอรเน็ต 

 

1 

  
17,848 

  

                          รวมท้ังสิ้น   17,848   

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
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       ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควาขอมูล

ขาวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอรเน็ตได 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อ

ศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน  และการประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสดุโครงการ  

โครงการท่ี  48  

ช่ือโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  นายเมฆา  ชาติกุล  

     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

     การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาใหสามารถคิดเปน ทําเปน และ

แกปญหาเปน  อีกท้ังเปนการบูรณาการความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรประยุกตเขากับวิชาชีพท่ีตนถนัด

ได ทําใหเกิด องคความรูใหมข้ึน ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหครูและนักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํา

โครงงานวิทยาศาสตรในวิชาเรียน  ซ่ึงนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะดานความรูสูข้ันการวิเคราะห การ

ประเมินคา และสรางสรรค ตาม  Bloome’s  texonomy  ตลอดจนการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน ใช

โครงงานเปนฐาน และสะเต็มศึกษา จึงไดทําโครงการนี้ข้ึนเพื่อใหสามารถคัดเลือกหรือมีโครงงาน

วิทยาศาสตรสงเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ 
 

5.  วัตถุประสงค  
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 5.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร 

 5.2 เพื่อกระตุนใหครูผูสอนนําการสอนแบบโครงงานเปนฐาน  แบบใชวิจัยเปนฐาน และสะเต็มศึกษา

บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน 

 5.3 เพื่อใหมีโครงงานวิทยาศาสตรสงประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ท้ังระดับ

จังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

        6.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับปวช. สงประกวด จํานวน  1  โครงงาน 

        6.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับปวส.  สงประกวด จํานวน  1  โครงงาน  

6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  การทําโครงงานเปนไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

      6.2.2  รายงานโครงงานวิทยาศาสตรถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน 

      6.2.3  โครงงานวิทยาศาสตรท้ังระดับปวช. และปวส. ไดรับรางวัลอยางนอยมาตรฐานเหรียญเงิน 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. แจงนักศึกษา/ครูผูสอน              

2.  ใหนักศึกษาสงรางโครงงาน              

3. พิจารณาโครงงาน              

4. ดําเนินการทําโครงงาน              

5. เขียนรายงานโครงงาน              

6. นําเสนอโครงงาน/สง

รายงาน 
             

7.  สงโครงงานประกวด              

8.  รายงานผลการดําเนินงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 
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 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ  20,000    

                                รวม  20,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น  20,000    
 

 

 

 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

             11.1.1  มีโครงงานเขารวมประกวดท้ังระดับปวช. และปวส. ระดับละ 1 โครงงาน 

             11.1.2 โครงงานวิทยาศาสตรท้ังระดับปวช. และปวส. ไดรับรางวัลอยางนอยมาตรฐานเหรียญ

เงิน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

        11.2.1  นักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 

        11.2.2  นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมโดยใชทักษะกระบวนการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

       รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด ตามแบบรายงาน 
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โครงการท่ี  49 

ช่ือโครงการ  สืบสานประเพณีลงแขกปกดําขาว 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง 

     แผนกวิชาพืชศาสตร      ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย และมาตรฐาน 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ 2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

     มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

           มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ความสามัคคี การปรองดองในหมูคณะ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลปจจุบัน การท่ีบุคคลใดมีจิต

อาสาในการทํางาน รับผิดชอบงานไดดีนั้นข้ึนอยูกับสภาพจิตใจ หากมีจิตใจดี ยอมสงผลใหงานมีคุณภาพดี 

ประเทศชาติมีความม่ันคง การจัดประเพณีลงแขกปกดําขาว เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสรางความสามัคคี

ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองมีกิจกรรมรวมกัน มีความเขาใจกัน เพื่อรวม

แกปญหานักเรียน นักศึกษา ลดปญหาการออกกลางคัน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อเรียนรูและฝกทักษะการปกดําขาวใหนักเรียน นักศึกษา 

 5.2 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน กลุมนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และ

บุคลากรในสถานศึกษา 

 5.3 เพื่อแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

 

 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง จํานวน 300 คน  พื้นท่ีปกดําขาว จํานวน  3 ไร 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1  ผูบริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ผูปกครองมีความเขาใจซ่ึงกันและ

กัน เกิดความสามัคคีสามารถแกปญหาการออกกลางคันนักเรียนนักศึกษา 

  6.2.2  นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและฝกทักษะการปกดําขาว 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แปลงนาขาว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

เตรียมการ              

ปฏิบัติการ              

ประเมินผล              

สรุปผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 
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 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 7   10,000  

                                รวม 7   10,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 7   10,000  
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูฝกทักษะการปกดําขาว จํานวน 200 คน ไดรับขาวเปลือก 3 ตัน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองนักเรียนนักศึกษามีกิจกรรมรวมกันปกดําขาว 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

         ติดตามและประเมินผลกอนการดําเนินโครงการ ระหวางการทําโครงการและเสร็จสิ้นการทํา

โครงการ 

โครงการท่ี  50 

ช่ือโครงการ  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายคัชชา  กาญจนจันทร 

     ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย   และมาตรฐาน 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

   ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

   ขอ  3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

           มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา 

          มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
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 ในขณะนี้ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางรวดเร็วทําใหเกิดชองวางระหวางรายไดของประชากรจนทําใหทุกคนพยายามด้ินรนเพื่อให

ไดมาซ่ึงปจจัยจนบางครังไดมามากจนเกินความจําเปนบางคร้ังการดินรนท่ีเกินความจําเปนกอใหเกิดภาวะ

ความเครียดและสงผลตอสุขภาพของประชากรในภาพรวมในการนี้องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได

พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนแนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีพอดีพอเหมาะไมมากไมนอย

จนเกินไป  วิทยาลัยเกษตรซ่ึงเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตรของเกษตรกรจึงมีความจําเปนและเปนการสมควร

ท่ีตองนําแนวพระราชดําริมาจัดทําเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   มีผูเขามาเรียนรู 200 คน/ป 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. สรางบานตนแบบ              

3. เตรียมพื้นท่ีและปลูกพืช

ถาวรพุมเล็ก 

             

4. ปรับปรุงระบบใหน้ําพืช              

5.ทําการเลี้ยงสัตวสาธิต              

6. ปลูกพืชผักสาธิต

โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      
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    -  คาวัสดุ    65,000  

                                รวม    65,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น    65,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       มีผูสนใจเขามาเรียนรู ไมนอยกวา 200 คน/ป  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ผูเขามาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจระดับมาก  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑเปาหมายของโครงการ  และจัดทํารายงานประจําปทุกปงบประมาณ 

 

 

 

โครงการท่ี  51 

ช่ือโครงการ  การศึกษาและเพาะขยายพันธุสัตวปา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายคัชชา  กาญจนจันทร     ฝายวิชาการ   

2.   ลักษณะโครงการ       โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย   และมาตรฐาน 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

   ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

3.3  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพทัลุง 

            มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ในขณะนี้ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยางรวดเร็วทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน พืชพรรณและสัตวปาในธรรมชาติ

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจนนานาชาติตองรวมกันลงนามในอนุสัญญาไซเตส  ท่ีวาดวยการคาระหวาง
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ประเทศ  ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ  นอกจากนี้ยังพบวาในประเทศไทยคนไทยท่ัวๆไป

ไมไดเห็นความสําคัญของการดํารงอยูของทรัพยากรสัตวปาไมไดเห็นคุณคามีการลักลอบลาสัตวจนสงผล

กระทบตอประชากรของสัตวปาหลายชนิดท้ังท่ีสัตวปาบางชนิดสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็วถาไมมีนัก

ลาโดยเฉพาะนักลาท่ีเปนมนุษยท่ีมีความกาวหนาและสามารถใชเทคโนโลยีในการลาวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุงไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษท้ังพืชและสัตวและไดรวมสนองพระราชดําริโดยได

ดําเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในสวนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชมาอยางตอเนื่องและวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุงยังเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษและเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสัตวปาเพื่อความม่ันคงทาง

พันธุกรรมและการพัฒนาไปสูการใชประโยชนทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนซ่ึงท่ีผานมาทางวิทยาลัยยังไมได

ดําเนินการในสวนของการเพาะเลี้ยงสัตวปาเนื่องจากขาดความรูและความชํานาญ  แตขณะนี้ทางวิทยาลัยได

ประสานงานจนไดลงนามความรวมมือกับสวนสัตวสงขลาในเร่ืองของการเพาะเลี้ยงสัตวปาซ่ึงทางสวนสัตว

สงขลามีผูเช่ียวชาญในเร่ืองสัตวปาเปนอยางดี  ซ่ึงทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงม่ันใจวาสามารถ

ดําเนินการในการเพาะเลี้ยงภายใตคําแนะนําใหคําปรึกษาของหนวยงานท่ีมีประสบการณสูงอยางสวนสัตว

สงขลาไดเปนอยางดีและสามารถใชเปนสถานท่ีอนุรักษและเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูท่ีสนใจได

ตอไป 

 

 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเพาะขยายพันธุสัตวปาภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

   ปงบประมาณ 2560 เพาะเลี้ยงกวาง ใหไดลูกกวางจํานวน 10 ตัว 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. นํากวางเขาเล้ียงในโครงการ              

3. เตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูกหญา              

4. เล้ียง ศึกษาและเก็บขอมูล

ประสบการณการจัดการเล้ียง

กวาง 

             

5. สงบุคลากรไปศึกษาการใช

ประโยชนจากเขากวาง 
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6. จัดทํารายงานผล              

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      

    -  คาตอบแทน 2   10,000  

    -  คาใชสอย    10,000  

    -  คาวัสดุ 1   31660  

                                รวม    51,660  

                           รวมท้ังสิ้น    51,660  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       เลี้ยงกวางจํานวนไมนอยกวา 20 ตัว ไดลูกกวาง 10 ตัว  มูลคา 150,000 บาท  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       พื้นท่ีเลี้ยงใชเปนแหลงวิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑเปาหมายของโครงการ  และจัดทํารายงานประจําปทุกปงบประมาณ 
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โครงการท่ี  52 

ช่ือโครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน บุญมณี 

     งานวางแผนและงบประมาณ   ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจํา 
     

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยงานวางแผนและงบประมาณมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ   

แผนพัฒนาสถานศึกษา  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา  จัดทําขอมูลการรับนักเรียน  นักศึกษา  

การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาท่ีเปดสอนในสถานศึกษา  ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด และดําเนินการเร่ืองการปรับแผน การ

ใชจายเงินของสถานศึกษา  รวบรวมแผนการใชเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เปนคาวัสดุฝกของ

แผนกวิชา  สํารวจความตองการวัสดุครุภัณฑของแผนกวิชาและงานตาง ๆ  เพื่อเปนขอมูลในการ

ประกอบการพิจารณาจัดซ้ือจัดจาง  วิเคราะหรายจายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใชจายใหมี

ประสิทธิภาพ  จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนงานและโครงการ  การใชเงิน

งบประมาณเงินนอกงบประมาณตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ  

ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  งานวางแผนและ

งบประมาณ  จึงจําเปนตองจัดซ้ือวัสดุเพื่อใชในการปฏิบัติงานดังกลาว 
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อใหงานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

  6.1.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2560  จํานวน  20  เลม 

  6.1.2  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ  2559  จํานวน  20  เลม 

            6.1.3  จัดทําแผนความตองการงบลงทุนฯ ปงบประมาณ  2561  

         6.1.4  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนด  

  6.1.5  จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

   6.2  เชิงคุณภาพ  

      การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี  ตามเกณฑ

ตัวช้ีวัด  คือ  มีความครบถวน  ถูกตองและทันเวลาท่ีกําหนด 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย 

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

นําเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติงบประมาณ 

             

จัดซ้ือวัสดุตามท่ีไดรับ

การอนุมัติจากวิทยาลัยฯ 

             

จัดทําสรุปผลการ

ปฏิบัติงานปงปม. 2559 

             

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 

2560 

             

จัดทําแผนความตองการ 

งบลงทุน ป 2561 

             

จัดทํารายงานการใช

จายเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณฯ 

             

สรุปผลการปฏิบัติตาม

โครงการ 
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
การศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ    19,380  

                                รวม    19,380  

หมวดคาครุภัณฑ      

                          รวมท้ังสิ้น    19,380  
 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 10.1  ผลผลิต ( Output)  พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

  แผนปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 20 เลม รายงานการใชเงิน

งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จํานวน 4 เลมและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุด

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 20 เลม และคําขอแผนความตองการงบลงทุน ปงบประมาณ 2561 

 10.2  ผลลัพธ ( Outcome)  พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

  วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจัดการศึกษา

เปนแนวทางในการบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการดําเนินงานประจําป 
 

11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ  
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โครงการท่ี 53 

ช่ือโครงการ  การประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2559   

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน บุญมณี 

     งานวางแผนและงบประมาณ   ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

         ดวยงานวางแผนและงบประมาณมีหนาท่ี จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใน

แผนงานและโครงการ การใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ เพื่อใหการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการประจําป

งบประมาณ 2560 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําโครงการการประชุมนําเสนอผลงานและผลการ

ปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อใหทุกฝายและทุกโครงการไดนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา และนําขอมูลไปพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการใหดีข้ึนตอไป 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของโครงการ ประจําปงบประมาณ 2560 ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 5.2 เพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทางการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

  6.1.1  ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงาน รอยละ 80 ของจํานวน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 และโครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําป

งบประมาณ 2560 

  6.1.2 รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 

และโครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2560 มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงการ รอยละ 91-100 

   6.2  เชิงคุณภาพ  

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

แตงต้ังคณะกรรมการ              

ดําเนินจัดประชุม              

สรุปผลการปฏิบัติตาม

โครงการ 

             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 2   4,180  
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                                รวม      

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 2   4,180  
 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 10.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

  รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 และ

โครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2560 มีการนําเสนอผลงานและผลการปฎิบติังาน 

 10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีการสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 
 

11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

        ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  54 

ช่ือโครงการ  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  1.2 นายเมฆา  ชาติกุล 

 1.3 นายพิเชษฐ  จินตสูต       งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยงานศูนยขอมูลสารสนเทศ มีหนาท่ีหลักโดยสรุปคือ รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทําและบริการขอมูลและสารสนเทศ ท่ีเปนประโยชน

ตอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดําเนินการเก่ียวกับศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใหสามารถเช่ือมโยง

กับสถานศึกษาอื่น และหนวยงานท่ีเก่ียวของได ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑ วัสดุและจางเหมา

บริการตามรายละเอียด    แนบทาย 
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อใหศูนยขอมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก 

สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน 

จังหวัดพัทลุง ในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตามจํานนขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 

   6.1.2 จัดทําสรุปขอมูลของสถานศึกษา จํานวน 1 ชุด 

   6.1.3 สรางความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของนักศึกษา 

จํานวน 500 คน 

   6.1.4 ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อเผยแพรขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย 

จํานวน 1 เว็บไซต 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนยขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพดีตามเกณฑช้ีวัด คือ 

มีความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. นําเสนอโครงการเพื่อ 

ขออนุมัติงบประมาณ 

             

2. จัดซ้ือครุภัณฑ วัสดุ 

และจางเหมาบริการ

ตามท่ีไดรับการอนุมัติฯ 

             

3. รวบรวม จัดเก็บและ

ปรับปรุงขอมูลประเภท

ตาง ๆท่ีมีในระบบ

ฐานขอมูลของศูนยขอมูล

และสารสนเทศ 

             

4. ใหบริการขอมูลแก              
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บุคลากรและหนวยงาน

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. ทําสรุปขอมูล

สถานศึกษาประจําป

งบประมาณ 2559 และป

การศึกษา 2559 

             

6. ปรับปรุงแกไขขอมูล

สารสนเทศในเว็บไซต

ของวิทยาลัยใหเปน

ปจจุบัน 

             

7. ดูแลและ

ประชาสัมพันธศูนย

กําลังคนอาชีวศึกษา 

             

8. ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ

มอบหมายในระหวาง

ปงบประมาณ 

             

9. สรุปผลการปฏิบัติตาม

โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย    2,900  

    -  คาวัสดุ    6,100  

                                รวม      

หมวดคาครุภัณฑ    12,500  

                           รวมท้ังสิ้น    21,500  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
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       11.1.1 ขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ 

อาคารสถานท่ี การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรและแฟม

เอกสารตามจํานวนขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 

     11.1.2 สรุปขอมูลของสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 2559 และปการศึกษา 2560 

จํานวน 1 ชุด 

     11.1.3 นักศึกษา จํานวน 350 คน มีความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูลศูนย

กําลังคนอาชีวศึกษา 

     11.1.4 เว็บไซตของสถานศึกษา 1 เว็บไซต มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     11.2.2 วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ  

     11.2.3 วิทยาลัยมีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา 

     11.2.4 วิทยาลัยไดประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ผาน

ทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายคร้ัง รายเดือน และรายป ประเมินผลจากการ

พิจารณาผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี  55 

ช่ือโครงการ  เพิ่มจุดใชงานอินเตอรเน็ตภายในอาคารเรียนระดับปริญญาตรี 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ   1.2 นายเมฆา  ชาติกุล  

 1.3 นายพิเชษฐ  จินตสูต     งานศูนยขอมูลสารสนเทศ    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช และใชอาคารโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการ

สอน แตเนื่องจากการใชงานอินเตอรเน็ตภายในอาคารดังกลาว ยังไมสามารถกระทําไดท่ัวท้ังอาคาร จึง

เห็นสมควรใหมีการเพิ่มจุดใชงานอินเตอรเน็ตจากจุดกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตต้ังแตตน ซ่ึงอยู

ภายในหองพักครูของอาคารอังกลาว ใหสามารถใชงานไดในทุกพื้นท่ีของอาคารเรียน จึงมีความ

จําเปนตองจัดซ้ือวัสดุและจางเหมาบริการตามรายละเอียดแนบทาย 
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อใหสามารถใชอินเตอรเน็ตไดทุกพื้นท่ีภายในอาคารเรียนระดับปริญญาตรี 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ติดต้ังจุดเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตพรอมเดินสายแลน จํานวน 3 จุด 

   6.1.2 ติดต้ังเคร่ืองปลอยสัญญาณไวไฟ จํานวน 3 จุด 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   การใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตภายในอาคารเรียนระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพดี 

7.  สถานท่ีดําเนินการ อาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. นําเสนอโครงการเพื่อ

ขออนุมัติงบประมาณ 

             

2. จัดซ้ือวัสดุ และจาง

เหมาบริการตามท่ีไดรับ

การอนุมัติจากวิทยาลัย 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปผลการปฏิบัติ

ตามโครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย    2,000  

    -  คาวัสดุ    14,600  

                                รวม    16,600  

หมวดคาครุภัณฑ      

                        รวมท้ังสิ้น    16,600  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
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 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       จุดกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ต 3 จุด ในอาคารเรียนระดับปริญญาตรี  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       อาคารเรียนระดับปริญญาตรีมีเครือขายอินเตอรเน็ตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายคร้ัง รายเดือน และรายป ประเมินผลจากการ

พิจารณาผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 

โครงการท่ี  56 

ช่ือโครงการ  จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการสําหรับ 2 เครือขาย 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ 1.2 นายเมฆา  ชาติกุล  

 1.3 นายพิเชษฐ  จินตสูต     งานศูนยขอมูลสารสนเทศ    ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  4.  ขยายโอกาสทางการศึกษาการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตอยู 3 เครือขาย คือ 1) 

เครือขาย MoeNet ใชสําหรับการบริหารงานท่ัวไป 2) เครือขาย UniNet ใชสําหรับการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรีและงานท่ีเก่ียวของ และ 3) เครือขายของบริษัท TOT หมายเลขวงจร 7461J7221 

ซ่ึงใชงานสําหรับการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีอาคารศูนยวิทยบริการ ในปจจุบัน

วิทยาลัยไดจัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ (User Identification and 

Authentication System) สําหรับเครือขาย MoeNet เทานั้น สวนอีก 2 เครือขายยังไมมีระบบ

ดังกลาว งานศูนยขอมูลสารสนเทศจึงขอใหมีการจัดทําระบบดังกลาวใหสมบูรณและครอบคลุมทุก

เครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.2550 จึงมีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑ วัสดุและจางเหมาบริการตามรายละเอียดแนบทาย 
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5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อจัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของในการเขาใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพัทลุง 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   มีระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการในเครือขาย UniNet และ เครือขายของบริษัท 

TOT หมายเลขวงจร 7461J7221 

 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการมีประสิทธิภาพดี 

7.  สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย
เหตุ 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. นําเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 

             

2. จัดซ้ือวัสดุ และจาง
เหมาบริการตามท่ีไดรับ
การอนุมัติจากวิทยาลัย 

             

3. ดําเนินการ              
4. สรุปผลการปฏิบัติ
ตามโครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      
    -  คาใชสอย    -  
    -  คาวัสดุ    -  
                                รวม    -  
หมวดคาครุภัณฑ    25,000  
                           รวมท้ังสิ้น    25,000  

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
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       ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการในเครือขาย UniNet และ เครือขายของบริษัท 

TOT หมายเลขวงจร 7461J7221  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

    เครือขายอินเตอรเน็ตมีระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการเปนไปตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายคร้ัง รายเดือน และรายป ประเมินผลจากการ

พิจารณาผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี  57 

ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสมพร  ดํายศ และครูประจํางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 –มาตรฐานท่ี 7 
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เปน

กฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยท่ีประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นอยางกวางขวาง และไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอยางมากใน

องคประกอบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา คือระบบการบริหารและการจัดการท่ีมุงเนนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยในหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 ได

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราท่ี 48 

กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
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ถือวาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง โดยการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ

ไดรับการับรองจากการประเมินคุณภาพจากภายนอกตอไป รวมท้ังกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 สวนท่ี 2 กําหนดใหสถานศึกษาตอง

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดวย ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

จึงไดจัดทําโครงการพัมนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตาม

เจตนารมณของกฎหมายดังกลาวขางตนตอไป 
 

 

 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเก่ียวของกับดานโครงสรางการบริหารและดาน

การปฏิบัติงาน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ 

 5.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และการประเมนคุณภาพ

ภายนอกโดย สมศ. 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ระดับดีมาก 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   6.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   6.2.3 กําหนดแผนปฏบิัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   6.2.4 สรางคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   6.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ระดับ ไดแก 

ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน ระดับฝาย และระดับสถานศึกษา 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน ป 2559 ป 2560 หมาย
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การดําเนินงาน 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. สํารวจสภาพปจจุบัน, 

แตงต้ังคณะกรรมการ

รับผิดชอบ, ทําแผน

ปฏิบัติงาน, ทําปฏิทิน

ปฏิบัติงาน 

             

2. ทําคูมือการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายใน 

             

3. ดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายใน 

             

4. วิเคราะห/สังเคราะห

ขอมูลการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายใน 

             

5. ประเมินผลและสรุป

รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ทุกระดับ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 8   8,000  

                                รวม 8   8,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 8   8,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ระดับดีมาก  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

      สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด และ สมศ.  
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12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2559 จาก 5 ระดับ ไดแก 

ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน ระดับฝาย และระดับสถานศึกษา และสรุปผลและรายงานผล

ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  58 

ช่ือโครงการ  สวนยางพารา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ 

     งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 สวนยางพาราพื้นท่ี 168 ไร จําเปนตองปฏิบัติดูแลรักษา เชน การกําจัดศัตรูพืช การใสปุย การ

ปองกันกําจัดและรักษาโรค โดยเฉพาะการกรีดยางเพื่อนําน้ํายางมาขายในรูปน้ํายางสดและ/หรือทํา

ยางแผนดิบ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 

 5.2 เพื่อเปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
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 5.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร 

   6.1.2 ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 18,000 กก. 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ ตนแข็งแรง เปลือกยางนุม 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานฟารมสวนยางพารา งานฟารมพืช ฝายแผนงานและความรวมมือ  

                             วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เตรียมการ              

2. ปฏิบัติการ              

3. ดูแลรักษา/เก็บ

ผลผลิต 

             

4. สรุปผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย 1 440,000    

    -  คาวัสดุ 4 232,600    

                                รวม 5 672,600    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 5 672,600    
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 18,000 กก.    

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

      สวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร ไดรับการดูแลรักษา เปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ  และ 

แหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

        ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  และประเมินผลการดําเนินการจาก

รายได 

 

 

 

 

โครงการท่ี  59 

ช่ือโครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ 

     งานฟารมพืช     ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ปาลมน้ํามัน จัดเปนพืชน้ํามันอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศของไทย 

เนื่องจากเปนพืชน้ํามันชนิดเดียวท่ีใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพื้นท่ีมากกวาพืชน้ํามันอื่น ๆ ทุกชนิด และ

สามารถผลิตไดเฉพาะในเขตพื้นท่ีปลูกจํากัดประเภทรอนช้ืนเทานั้น จึงมีเพียงไมก่ีประเทศท่ีสามารถ

ปลูกปาลมน้ํามันไดผลดี หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแลวพบวา ปาลมน้ํามันเปนพืชอยูในกลุมพืช
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น้ํามันท่ีไดเปรียบดุลการคารวมมากกวา 2,000 ลานบาทตอป คิดเปนรอยละ 72.39 ของมูลคาท่ี

ไดเปรียบท้ังหมด จึงถือไดวาปาลมน้ํามันเปนพืชท่ีมีศักยภาพสูงของไทย สําหรับวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นท่ีอยูในเขตรอนช้ืน มีฝนตกมากกวา 120 มม./เดือน และมีคา pH ระดับ

ปานกลาง ซ่ึงมีความเหมาะสมใหปาลมน้ํามันเจริญเติบโตไดดี ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําโครงการ

ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับวิทยาลัยฯ และเปนการใชพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

ยังใชเปนแหลงสนับสนุนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการใหกับผูเรียนและการจัดการ

เรียนรูตามนโยบายขอท่ี 8 และ 12 ตามลําดับ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อผลิตปาลมน้ํามันสรางรายไดใหกับวิทยาลัย 

 5.2 เพื่อใชพื้นท่ีรกรางของวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 5.3 เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักศึกษาและผูท่ีสนใจ 
 

 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นท่ี ปลูกจํานวน 30 ไร จํานวน 600 ตน 

   6.1.2 ปลูกปาลมพื้นท่ี 10 ไร   

   6.1.3 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

       จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการและจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 

บาท 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
หมาย

เหตุ 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. ดําเนินการเขียน

โครงการเพื่อขออนุมัติ 

             

2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง              

3. ปฏิบัติงานตามโครงการ              

4. รายงานผลการ

ดําเนินการ 
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5. สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน 2 12,960    

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 7 130,700    

                                รวม 9 143,660    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 9 143,660    
 

 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการ  

     11.1.2 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นท่ีปลูกจํานวน 30 ไร จํานวน 600 ตน  

     11.2.2 ปลูกปาลมพื้นท่ี 10 ไร 

     11.2.3 ผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตาม ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  

 12.2 การประเมินผล ประเมินผลการดําเนินการจากรายไดใหสถานศึกษา 
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โครงการท่ี  60 

ช่ือโครงการ  ผลิตขาว 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสมพร  ดํายศ 

     งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

   



181 
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปนสถานศึกษาท่ีมี area – excellent เก่ียวกับการผลิตขาว

ท่ีสําคัญแหงหนึ่ง โดยเฉพาะการผลิตขาวสังขหยดพัทลุง จึงไดกําหนดใหเปนสถานศึกษาท่ีมีเอกลักษณ

เก่ียวกับการผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรียตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดพัทลุง ท่ีมีการสงเสริมการผลิตและแปรรูป

สินคาเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร (food  safety) โดยการพิจารณาระบบมาตรฐานการ

ตรวจสอบรับรองคุณภาพและผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยตอสารพิษ รวมท้ังสงเสริมระบบเกษตร

อินทรียในจังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ยังไดมีการผลิตขาวพันธุอื่น ๆท่ีสอดคลองตามความตองการของ

ผูบริโภค ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการผลิตขาวเพื่อดําเนินการผลิตขาวสังขหยดพัทลุงและพันธุอื่นท่ี

ผูบริโภคตองการ เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลองกับ

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดพัทลุง โดยดําเนินการผลิตขาวท้ังในระบบท่ัวไปและระบบอินทรีย มี

วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูการผลิตขาวและสรางรายไดใหกับสถานศึกษาตอไป 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อผลิตขาวและสรางรายไดใหกับสถานศึกษา 

 5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูใชสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามเอกลักษณของ

สถานศึกษา 

 5.3 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   ผลิตขาวพันธุสังขหยดพัทลุงตามเอกลักษณของสถานศึกษา 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   ผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุงอินทรียและพันธุอื่น จํานวน 50 ตัน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  งานฟารมผลิตขาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. สํารวจสภาพปจจุบัน, 

ทําแผนปฏิบัติงาน 

             

2. ปลูกถ่ัวปุยพืชสด, 

เตรียมดิน 

             

3. ปลูกขาว              

4. ปฏิบัติดูแลรักษาขาว,              
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เก็บเก่ียว, จําหนาย 

5. ประเมินผลและสรุป

รายงานผล 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย 1    70,000  

    -  คาวัสดุ 8   158,500  

                                รวม 9   228,500  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 8   228,500  
 

 

 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ขาวเปลือก จํานวน 50 ตัน  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       รายไดใหสถานศึกษา จํานวน 500,000 บาท  
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตาม ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน  

 12.2 การประเมินผล ประเมินผลการดําเนินการจากรายไดใหสถานศึกษา 
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โครงการท่ี  61 

ช่ือโครงการ  โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม (โครงการตอเนื่อง) 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ  และคณะ 

     งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
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4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม เปนกิจกรรมสวนหนึ่งท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ไดดําเนินการตอเนื่องมาต้ังแตป พ.ศ.2542 ตามแนวนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี

ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเกษตรยุคใหม เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักศึกษา 

การฝกปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป นอกจากนั้นยังใชเปน

สถานท่ีทํางาน เพื่อหารายไดระหวางเรียน และชวยแบงภาระของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อจัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแกนักเรียน นักศึกษา ทุก

ระดับช้ันเรียน 

 5.2 เพื่อจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเผยแพรรูปแบบการเกษตรแผนใหมแกเกษตรกร ประชาชน ผูสนใจ

ท่ัวไป 

 5.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร แกนักศึกษาทุก

ระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 

   6.1.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 

   6.1.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน  

   6.1.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท  

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 จัดเปนแปลงสาธิต พื้นท่ี 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแก

นักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 

   6.2.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไปดานกิจกรรมนาขาว กิจกรรมพืชไร 

กิจกรรมพืชผัก กิจกรรมยางพารา และกิจกรรมผลิตปุยหมักชีวภาพ  

   6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน 

   6.2.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท  

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 
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ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 
หมาย

เหตุ 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. ดําเนินการเขียน

โครงการเพื่อขออนุมัติ 

             

2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง              

3. ปฏิบัติงานตามโครงการ              

4. รายงานผลการ

ดําเนินการ 

             

5. สรุปผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน 2 2,075    

    -  คาใชสอย 18 32,925    

    -  คาวัสดุ      

                                รวม      

หมวดคาครุภัณฑ 1 4,500    

                           รวมท้ังสิ้น  39,500    
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท  

     11.1.2 จัดเปนแปลงสาธิต 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแก

นักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแผนใหม 

เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

     11.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใชความรูดานเกษตรนํามาหารายไดระหวางเรียนใน

พื้นท่ีโครงการฯ 
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     11.2.3 เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรทฤษฎีใหมแก

เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลผลิต 

    12.1.1 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท  

    12.1.2 จัดเปนแปลงสาธิต 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแก

นักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 

    12.1.3 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป  

 12.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลลัพธ  

    12.2.1 นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแผนใหม เพื่อนําไปใช

ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

    12.2.2 นักศึกษาสามารถใชความรูดานเกษตรนํามาทํางานหารายไดระหวางเรียนในพื้นท่ี

โครงการฯ 

    12.2.3 เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรทฤษฎีใหมแก

เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 62 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงเรือนเพาะชําไมประดับและรับจางจัดสวนหยอม 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสมนึก  รัตนวิมล 

     งานแผนกวิชาพืชศาสตร    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 
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 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 เรือนเพาะชําไมประดับเปนสถานท่ีรวบรวมพันธุไม และเปนแหลงฝกทักษะตาง ๆ ของแผนกวิชา

พืชศาสตร ดังนั้น จึงตองปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานไดและตองจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 

เพื่อนํามาฝกทักษะตาง ๆ เชน การขยายพันธุ การตกแตงสถานท่ีภายในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

และรับจางจัดสวนหยอมเพื่อนํารายไดใหกับนักศึกษาและวิทยาลัยฯ ตอไป 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชําบางสวนท่ีชํารุด 

 5.2 เพื่อฝกทักษะตาง ๆ เชน การปลูก การขยายพันธุ การจัดสวน 

 5.3 เพื่อหารายไดระหวางเรียนของนักศึกษา 

 5.4 เพื่อหารายไดใหกับวิทยาลัยฯ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ปลูกไมกระถาง 300 กระถาง ปกชําไมประดับ 2,000 ถุง  

   6.1.2 จัดสวนหยอมปละ 10 คร้ัง 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักศึกษาฝกทักษะตาง ๆ ของแผนกวิชาพืชศาสตร ประมาณ 120 คน 

   6.2.2 ไดพันธุไมกระถาง 300 กระถาง ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

   6.2.3 จัดสวนไดเงินประมาณ 30,000 บาท 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   เรือนเพาะชําไมประดับ 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือวัสดุ              

3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ              

4. จัดซอมเรือนเพาะชํา              

5. บริการจัดสวนหยอม              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 33 30,000    

                                รวม 33 30,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 33 30,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 นักศึกษาฝกทักษะตาง ๆ ของแผนกวิชาพืชศาสตร ประมาณ 120 คน  

     11.1.2 ไดพันธุไมกระถาง 300 กระถาง ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 

     11.1.3 รายไดจากการจัดสวน จํานวน  30,000 บาท 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

      นักศึกษาไดฝกทักษะการจัดสวนหยอม การปลูกพืช การขยายพันธุพืช  และฝกทักษะตาง ๆ 

ของแผนกวิชาพืชศาสตร 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 รายงานผลการปฏิบัติประจําเทอมละ 1 คร้ัง 

 

โครงการท่ี  63 

ช่ือโครงการ  เลี้ยงสุกรขุนเพื่อจําหนาย 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายกรกริช  แดงเอียด 

     งานฟารมสัตว    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 สุกรขุนเปนท่ีนิยมบริโภคของมนุษย และเปนสัตวเศรษฐกิจทํารายไดใหกับประเทศและเกษตรกรผู

เลี้ยงเปนอยางมาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจึงไดจัดทําโครงการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจําหนาย 

หารายไดและเปนแหลงเรียนรูฝกทักษะปฏิบัติจริงใหกับนักศึกษาและผูสนใจ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อหารายไดเขาวิทยาลัย 

 5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

 5.3 เพื่อสนับสนุนใหกับนักศึกษาไดทําโครงการ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ผลิตสุกรขุน จํานวน 60 ตัว 

   6.1.2 เปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียนนักศึกษา ผูสนใจ จํานวน 50 คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ผลิตสุกรขุนเพื่อจําหนายท่ีถูกหลักวิชาการและปลอดภัย 

   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะและประสบการณในการเลี้ยงสุกร 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เขียนโครงการ              

2. เตรียมโรงเรือน              

3. ซ้ือลูกสุกร              

4. ดําเนินการเลี้ยง              

5. จําหนาย สรุปผล              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ      

                                รวม 5 250,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 5 250,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       จําหนายสุกรขุนมีรายได 360,000 บาท  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 ประชาชนท่ัวไปไดบริโภคเนื้อสุกรท่ีปลอดสารพิษ  

     11.2.2 นักเรียน นักศึกษา ผูท่ีสนใจไดฝกทักษะในการเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 50 คน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 บันทึกผลการเลี้ยงประจําป  

 12.2 การประเมินผล  

 12.3 สรุปผลเม่ือจําหนายสุกรขุนเปนรุน ๆ 

 

 

โครงการท่ี  64  

ช่ือโครงการ  เลี้ยงไกไข 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 

     งานฟารมไกไข    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 
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 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 แผนกวิชาสัตวศาสตรมีโครงการเลี้ยงไกไข จํานวน 1,000 ตัว เพื่อฝกทักษะใหกับนักศึกษาใน

วิชาการผลิตไกไข การเลี้ยงสัตวปก ทักษะการผลิตสัตวปก โครงการผลิตไกไข ปฏิบัติงานเกษตรและ

หารายไดใหกับวิทยาลัยฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนและหารายได จึงไดจัดทําโครงการ

เลี้ยงไกไขดังกลาว 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อฝกทักษะดานการจัดการเลี้ยงไกไขของนักศึกษาและเกษตรกร 

 5.2 เพื่อหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 เลี้ยงไกไข จํานวน 1,000 ตัว 

   6.1.2 ผลิตไขไก 800 ฟองตอวัน 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไข ฝกความอดทน มุงม่ัน อยางนอย 60 คน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เตรียมโรงเรือน, เสนอ

โครงการ 

             

2. ดําเนินการเลี้ยง              

3. จัดซ้ือวัสดุ, อาหาร

สัตว 
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4. บันทึกผลการเลี้ยง, 

รายงานประจําเดือน 

             

5. สรุปผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 4   600,000  

                                รวม 4   600,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 4   600,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 ไดไขไก จํานวน 192,000 ฟอง  

     11.1.2 ขายไขไกฟองละ 3.00 บาท เปนเงิน 500,000 บาท  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไขอยางนอย 60 คน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตาม ตามแผนปฏิบัติงาน 

 12.2 การประเมินผล และรายงานผลเปนประจําทุกเดือน และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

 

โครงการท่ี  65 

ช่ือโครงการ  เลี้ยงโคเนื้อ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห  ชูเซง 

     งานฟารมสัตว ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 
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3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 งานฟารมโคเนื้อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเปนแหลงเรียนรู

ใหกับนักเรียนศึกษา และเกษตรกร ไดใชฝกประสบการณดานการเลี้ยงโคในดานตาง ๆ เชน พันธุและ

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การจัดการโรคและสุขาภิบาล การผสมเทียม และใชโคเนื้อเปน

สัตวทดลองในการวิจัยจัดทําโครงการ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อผลิตลูกโคเนื้อจําหนาย 

 5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร 

 5.3 เพื่อใชจัดทํางานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ลูกโคเนื้อจํานวน 5 ตัว 

   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผานการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ 100 คน 

   6.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 5 เร่ือง  

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุและมีสุขภาพแข็งแรง 

   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการเลี้ยงโคเนื้อสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได   และมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              
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2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/จัด

จาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 13   24,450  

                                รวม 13   24,450  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 13   24,450  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 ลูกโคเนื้อ จํานวน 5 ตัว 

     11.1.2 นักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรผานการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ จํานวน 100 

คน 

     11.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5 เร่ือง 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       11.2.1 ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุและมีสุขภาพแข็งแรง  

     11.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการเลี้ยงโคเนื้อสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได 

     11.2.3 วิจัยมีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 การติดตามโดยการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน  การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุด

โครงการ 

โครงการท่ี  66 

ช่ือโครงการ  เลี้ยงไกพื้นเมือง (คอลอนพัทลุง) 
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1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายเยี่ยม  คชรัตน 

     งานฟารมสัตว  ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ปจจุบันไกพื้นเมือง โดยเฉพาะไกคอลอนพัทลุงเปนท่ีตองการของผูบริโภคอยูเปนจํานวนมาก แต

เกษตรกรยังไมสามารถผลิตไดตามความตองการ แผนกวิชาสัตวศาสตรจึงไดมีโครงการเพื่อผลิตลูกไก 

โดยใชพอแมพันธุ และหารายได ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาดวย 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อหารายได 

 5.2 เพื่อฝกทักษะนักศึกษาและแหลงความรูแกผูสนใจ 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 เลี้ยงไกคอลอนพอแมพันธุ 55 ตัว 

   6.1.2 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 200 ตัว 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   นักศึกษาไดฝกทักษะการฟกไขการจัดการอยางนอย 60 คน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  คอกไกพื้นเมือง แผนกวิชาสัตวศาสตร 
 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน ป 2559 ป 2560 หมาย
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การดําเนินงาน 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. ดําเนินการเลี้ยง              

3. จัดซ้ือพอแมพันธุและ

อาหารและจดบันทึก 

             

4. สรุปผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ    45,600  

                                รวม    45,600  

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น    45,600  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 500 ตัว  

     11.1.2 ขายลูกไกอายุ 1-2 สัปดาห ตัวละ 30 บาท เปนเงิน 15,000 บาท  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักศึกษาไดฝกทักษะ อยางนอย 60 คน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 จากแผนปฏิบัติงาน  

 12.2 บันทึกและสรุปประจําเดือน 
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ช่ือโครงการ  อัดฟอนฟาง 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห  ชูเซง 

     งาน ฟารมโคเนื้อ    ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  1.  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

     ขอ  2.  พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวขาวนาปและนาปรัง จะมีเศษฟางขาวท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว เปนผล

พลอยได ซ่ึงสามารถนํามาเปนอาหารโคไดเปนอยางดี ทางงานฟารมโคเนื้อมีความจําเปนจะตองอัด

ฟางเพื่อใชเปนอาหารโคเนื้อของวิทยาลัยฯ ในยามขาดแคลนอาหารในฟารม 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหโคเนื้อมีอาหารกินตลอดป 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน  

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ไดฟางอัดฟอน 3,000 มัด 

   6.1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานทําอาหารหยาบหมัก  

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   6.2.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตอาหารหยาบ มีคุณลักษณะอดทน มุงม่ัน สูงาน 

   6.2.2 มีอาหารหยาบแหง มีคุณภาพดีตลอดป  

7.  สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และบริเวณรอบ ๆ วิทยาลัยฯ 

 

 

 

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

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. จัดซ้ือวัสดุ              

2. ดําเนินงานตาม

โครงการ 

             

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 

หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
การศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 2   10,000  

                                รวม 2   10,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                          รวมท้ังสิ้น 2   10,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ไดฟางอัดฟอน 3,000 ฟอน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักศึกษาไดฝกทักษะในการทําอาหารหยาบหมัก 20 คน  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 รายงานผลปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ  
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ช่ือโครงการ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา  

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นางอฎารัตน  บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 

     งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง     

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 จากนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา 

สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ใหเอื้อตอการเรียนรูการสรางองคความรูและนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเช่ือมโยงการวิจัยกับ

กระบวนการจัดการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงนั้น วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุงไดตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการประกวด

ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษาข้ึนเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน 

นักศึกษาทําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการวิชาชีพ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อสงเสริมและใหกําลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

โครงงานและโครงการวิชาชีพ 

 5.2 เพื่อพัฒนาการจัดทําและการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและโครงการ

วิชาชีพ 

 5.3 เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลอง

กับเกณฑการประเมินสถานศึกษาของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

(องคกรมหาชน) สมศ. 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ

วิชาชีพไดตามเกณฑของ สมศ. 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เปน

ผลงานท่ีมีคุณภาพ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/จัด

จาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 
 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      
    -  คาใชสอย      
    -  คาวัสดุ 4 1,500    
                        รวมท้ังสิ้น 4 1,500    

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ

วิชาชีพไดตามเกณฑของ สมศ. 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียน นักศึกษา สามารถสรางผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและโครงการ

วิชาชีพท่ีเปนผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสดุโครงการ 

 

โครงการท่ี  69 

ช่ือโครงการ สนับสนุนการทํางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภายในวิทยาลัย 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   

     งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ    ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน

ภารกิจหลักสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาใหครู นักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรของวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยท่ีถูกตองตามหลักวิชาและสามารถนําองคความรูจาก

งานวิจัยมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสูชุมชนโดยเนนการวิจัยแบบ

บูรณาการ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนนการวิจัยพื้นฐานท่ีนําไปสูการสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนา

งานดานการเกษตรและการวิจัยประยุกต รวมท้ังการวิจัยสถาบันท่ีนํามาสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดจัดทํางานวิจัย การ

พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การ

ประกอบอาชีพและประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

 5.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา และครู นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
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6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 จํานวนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ของผูเรียน และของครู 

จํานวน 6 ช้ินงาน คือ  1) อุปกรณคลองโค  2) ซองบังคับโค 3) แยมลองกอง  4) ไวนพิลังกาสา

 5) ไวนลองกอง  

6) ลูกช้ินจากเสนใยสับปะรด  

  6.2  เชิงคุณภาพ 

   นักเรียน นักศึกษา ครู มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค คิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

เพื่อแกปญหาในดานตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวนรวมและสังคม 

ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนเปน

อยางดี และเพื่อพัฒนาตอยอดไปในเชิงพาณิชยได 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/จัด

จาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 7   20,000  

                        รวมท้ังสิ้น 7   20,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
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       นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ

วิชาชีพ จํานวน 6 ช้ินงาน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       นักเรียน นักศึกษา สามารถสรางผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ

วิชาชีพ ท่ีเปนผลงานท่ีมีคุณภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถ

นํามาบูรณาการกับการเรียนเปนอยางดี และเพื่อพัฒนาตอยอดไปในเชิงพาณิชยได 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสดุโครงการ 

โครงการท่ี 70 

ช่ือโครงการ  ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 

     งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

    ขอ 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 จากการท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดกําหนดใหครูไดจัดทําโครงการวิจัยในช้ันเรียน

ของครูผูสอน ซ่ึงทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณในช้ันเรียน ตลอดจนไดปรับเปลี่ยนวิธีใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งข้ึนตอนักเรียน สามารถกระตุนและสรางบรรยากาศให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองเปนอยางดี และเพื่อเปนการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการพัฒนาครู จากอดีตท่ีเรามุงพัฒนาครูดวยการจัดกิจกรรมอบรมสมัมนาจากวิทยากร มาเปน

การพัฒนาครูโดยใหครูไดเรียนรูจากประสบการณและการปฏิบัติจริงของตนเอง อันจะทําใหครูไดรอบรู

ท้ังเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยี ตามแนวทางของการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีตองการของหลักสูตร 

5.  วัตถุประสงค  
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 5.1 เพื่อใหครูไดวิเคราะหนักเรียน นักศึกษา และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนา 

 5.2 เพื่อใหครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชผลในการปรับการสอน 

 5.3 เพื่อครูผูสอนทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย 1 เร่ือง ใน 1 ปการศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   ครูผูสอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย 1 เร่ือง 

ใน 1 ปการศึกษา 

 

 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนท่ีไดสามารถทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณในช้ัน

เรียน ตลอดจนไดปรับเปลี่ยนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งข้ึนตอนักเรียน 

นักศึกษา สามารถกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวย

ตนเองเปนอยางดี และเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาการสอนของครู 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/จัด

จาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 5 1,500    

   



205 
 

                        รวมท้ังสิ้น 5 1,500    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       จํานวนผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 1 คน ตอ 1 เร่ือง 

ใน 1 ปการศึกษา 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนท่ีไดสามารถทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณใน

ช้ันเรียน ตลอดจนไดปรับเปลี่ยนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเม่ือสิน้สดุโครงการ 

 

โครงการท่ี 71 

ช่ือโครงการ  วิจัยผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดตอคุณภาพของลูกช้ินไก 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายมลฑา  กุลฑล 

    งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี

คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การบริโภคผลิตภัณฑลูกช้ินมากเกินไป เชน ลูกช้ินหมู ลูกช้ินเนื้อ ลูกช้ินไก อาจกอใหเกิดปญหา

สุขภาพได ดังนั้น การเพิ่มคุณคาทางโภชนาการในผลิตภัณฑจึงมีแนวโนมเพิ่มข้ึน การใชใยอาหารเปนอีก

แนวทางหนึ่งในการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการในผลิตภัณฑลูกช้ิน ใยอาหารมีบทบาทสําคัญในการบรรเทา

รักษาโรคตาง ๆ ไดแก ชวยในการลดความอวน โรคมะเร็งบางชนิด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรค

ระบบทางเดินอาหาร 
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 ผลิตภัณฑลูกช้ินไดรับความนิยมมากข้ึนในประเทศไทย เนื่องจากมีความเหมาะสมวิถีในการดําเนิน

ชีวิตในปจจุบันท่ีเรงรีบ สะดวกสบาย ราคาไมแพง ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑลูกช้ินท่ีมี

การใสใยอาหารจากแกนสับปะรด เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีความสนใจในสุขภาพ

ตอผลิตภัณฑลูกช้ิน โดยเลือกลูกช้ินเนื่องจากผลิตภัณฑลูกช้ินไกเปนท่ีไดรับความนิยมของคนไทยเปน

อยางมาก เปนการเพิ่มมูลคาใหกับแกนสับปะรด 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมท่ีใชแทนแปงเอนกประสงคในลูกช้ิน

ไก 

 5.2 เพื่อศึกษาความขอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอลูกช้ินไกท่ีมีการใชใยอาหารจากแกน

สับปะรดแทนแปงเอนกประสงค 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมท่ีใชแทนแปงเอนกประสงคในลูกช้ินไก 

   6.1.2 ผลของความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอลูกช้ินไกท่ีมีการใชใยอาหารจาก

แกนสับปะรดแทนแปงเอนกประสงค 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   ผลิตภัณฑลูกช้ินท่ีมีการใสใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคท่ีมีความสนใจในสุขภาพตอผลิตภัณฑลูกช้ิน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เขียนโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

             

2. อนุญาตจัดซ้ือ/จัดจาง              

3. ดําเนินการตาม 

6.1.1-6.1.2 

             

4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ      
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วัสดุ 

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ 10 5,505    

                        รวมท้ังสิ้น 10 5,505    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมท่ีใชแทนแปงเอนกประสงคในลูกช้ินไก  

     ความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอลูกช้ินไกท่ีมีการใชใยอาหารจากแกนสับปะรด

แทนแปงเอนกประสงค 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       สูตรท่ีเหมาะสมของลูกช้ินไกใยอาหารจากแกนสับปะรด  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

โครงการท่ี 72 

ช่ือโครงการ  การศึกษาผลของสายพันธุยีสตตาง ๆ ท่ีมีตอคุณภาพของไวนลองกอง 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายมลฑา  กุลฑล 

     งานวิจัยฯ    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ 3.  ผลิต พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา

ประเทศ 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

           ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
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 ลองกองเปนพืชท่ีนิยมรับประทานกันอยางแพรหลายท่ัวทุกภูมิภาคของโลกท้ังในรูปของผลสดและ

แปรรูป เชน แยม น้ําลองกอง เยลลี่ ผลิตภัณฑอบแหง เปนตน แตปจจุบันถึงแมรัฐบาลจะมีแผน

ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มปริมาณการสงออกก็ยังเกิดวิกฤตการสงออก เนื่องจากลองกองมีผลผลิตมากเกิน

ความตองการ ปญหาการลนตลาดของลองกองเนื่องจากฤดูกาลเก็บเก่ียวเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีควร

คํานึงถึง ลองกองเปนผลไมชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการนํามาผลิตเปนไวนผลไม เนื่องจากลองกองเปน

ผลไมท่ีมีปริมาณของน้ําคอนขางสูง มีสัดสวนของปริมาณน้ําตาลตอกรดท่ีเหมาะสมในการผลิตไวน และ

มีสารอาหารเพียงพอตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีใชในการหมักไวน นอกจากนั้น การจัดการเก็บ

เก่ียวผลลองกอง และการเตรียมน้ําลองกองเพื่อใชเปนน้ําหมักไวนผลไมก็สามารถทําไดคอนขางสะดวก 

แตอยางไรก็ตาม การผลิตไวนขาวจากลองกอง พบวา มีปญหาของการเกิดลักษณะขุน หรือการ

ตกตะกอนของไวนหลังการบรรจุ ซ่ึงปญหาดังกลาวก็พบใน ไวนขาวท่ีผลิตจากองุนเชนกัน ตะกอนท่ี

เกิดข้ึนอาจเปนผลึกของทารเทรดสารประกอบฟนอลลิค โพลีแซคคาไรด และโปรตีน แหลงของตะกอนอาจ

มาจากผลองุน จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับการหมัก ไดแก ยีสต แบคทีเรีย และรา นอกจากนั้นพบวา ไวน

ลองกองมีรสชาติท่ีขมในบางรุนของการผลิต ลักษณะความขมของไวนลองกองอาจมีผลมาจากสาย

พันธุยีสตท่ีใชในการหมัก ไวนลองกอง งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการศึกษาผลของสายพันธุยีสตตาง ๆ 

ท่ีมีตอคุณภาพของไวนลองกอง เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการผลิตไวน

ลองกองใหมีความสมํ่าเสมอและคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากลตอไป 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อศึกษาอิทธิพลของสายพันธุยีสตท่ีมีตอคุณภาพไวนลองกอง 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   สายพันธุท่ีเหมาะสมท่ีมีตอคุณภาพไวนลองกอง 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการพัฒนากระบวนการผลิตไวนลองกองใหมีความ

สมํ่าเสมอ และมีคุณภาพ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เขียนโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

             

2. อนุญาตจัดซ้ือ/จัดจาง              

3. ดําเนินการตาม 

6.1.1-6.1.4 
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4. สรุปโครงการ              
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย      

    -  คาวัสดุ    8,320  

                        รวมท้ังสิ้น    8,320  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       สายพันธุท่ีเหมาะสมท่ีมีตอคุณภาพไวนลองกอง  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       กระบวนการผลิตไวนลองกองใหมีความสมํ่าเสมอ และมีคุณภาพ  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

  ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลเม่ือ

สิ้นสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  73 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ   

 1.1 ดร.สมพร  ดํายศ   1.2 นายมาโนชญ  ทิพยเทพ  

     งานอาคารสถานท่ี    ฝายบริหารทรัพยากร  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดใหมีการพัฒนาและสรางเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดใหไดคุณภาพมาตรฐาน โดยมีเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ครูผูสอน ผูบริหาร อาคารสถานท่ี และการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ในการนี้วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษาเพื่อภาพลักษณท่ีดี เพื่อให

สอดคลองกับเปาประสงคของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการพัฒนาและสรางเสริม

คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดใหไดคุณภาพมาตรฐาน งานอาคารสถานท่ีจึงไดจัดทําปรับปรุง

ภูมิทัศนสถานศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณภาพอาคารสถานท่ีใหไดมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก   ใหไดมาตรฐานการ

อาชีวศึกษาตอไป 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   ปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษา จํานวน 2 บริเวณ 

 6.2  เชิงคุณภาพ  
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   ปรับปรุงภูมิทัศนสถานศึกษาบริเวณทางเขาสถานศึกษาและบริเวณตึกอํานวยการ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   บริเวณทางเขาสถานศึกษาและบริเวณตึกอํานวยการ งานอาคารสถานท่ี  

                             วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. สํารวจสภาพปจจุบัน

, ทําแผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม 

             

2. เขียนโครงการ, ทํา

แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 

             

3. ปฏิบัติตามกิจกรรม              

4. ติดตาม/ตรวจสอบ              

5. ประเมินผลและสรุป

รายงานผล 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย 1   2,000  

    -  คาวัสดุ 4   18,000  

                                รวม 5   20,000  

หมวดคาครุภัณฑ      

                        รวมท้ังสิ้น 5   20,000  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ภูมิทัศนสถานศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงแลว จํานวน 2 บริเวณ  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       ภูมิทัศนสถานศึกษา มีภาพลักษณท่ีดี  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตาม ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม  
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 12.2 การประเมินผล ประเมินผลจากการดําเนินการตามลําดับข้ันตอน และสรุปรายงานผล 

 

              โครงการท่ี 74 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงซอมแซมอาคารแผนกอุตสาหกรรมเกษตร 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายมลฑา  กุลฑล 

     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ฝายวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มุงเนนการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ 

ดาน เพื่อสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา

ครู การพัฒนาผูเรียน การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารสิ่งกอสรางอื่น ๆ ใหอยูในสภาพท่ีสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 อาคารอุตสาหกรรมเกษตรของวิทยาลัยฯ เปนอาคารกอสรางแบบช้ันเดียว ควรไดรับการพัฒนา

ปรับปรุง ซอมแซม เนื่องจากมีสภาพการใชงานมาเปนเวลานาน พื้นปูนมีสภาพสึกกรอน แตกราว 

สกปรก ไมเอื้อตอการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน ซ่ึงเห็นควรตองรับการพัฒนาปรับปรุง ซอมแซม ใหอยู

ในสภาพท่ีดี และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหมีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 เพื่อใชเปนสถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตและการ

จัดการเรียนการสอน 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  
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 6.1  เชิงปริมาณ  

   6.1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x24 นิ้ว จํานวน 192 ตารางเมตร 

   6.1.2 พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 5 ตัว  โตะท่ีปูเรียบรอยแลว จํานวน 12 ตัว 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   วิทยาลัยฯ มีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีอยูในสภาพการใชงานไดเปนอยางดี สามารถใชเปน

สถานท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ              

2. อนุญาตจัดซ้ือ/จัดจาง              

3. ดําเนินการตาม 6.1.1-

6.1.4 

             

4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      
    -  คาใชสอย      
    -  คาวัสดุ  52,000    
                                รวม  52,000    
                           รวมท้ังสิ้น  52,000    

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       11.1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24x24 นิ้ว จํานวน 192 ตารางเมตร 

     11.1.2 พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 5 ตัว โตะท่ีปูเรียบรอยแลว จํานวน 12 ตัว 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       อาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

         โครงการท่ี  75 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงฝาเพดานหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.1 นายสุฐิสัณห  ชูเซง 1.2 นายกรกริช  แดงเอียด  

     งานแผนกวิชาสัตวศาสตร   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยฝาเพดานหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร ไดจัดสรางมาเปนระยะเวลานาน โครงสรางสราง

จากลวดท่ีบัดนี้เกิดการผุขาดเกิดการชํารุดทําใหมีการพังทลายและแตกหักของแผนฝาเพดานท่ีเปน

แผนยิปซัม ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายและเกิดครู และนักเรียน นักศึกษาท่ีทําการเรียนการสอนในแผนก

วิชาสัตวศาสตร แผนกวิชาสัตวศาสตรจึงขอซอมแซมและปรับปรุงโครงสรางและแผนฝาเพดานใหมี

ความแข็งแรงและใชประโยชนไดตามปกติ   
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อปรับปรุงโครงสรางและแผนฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความม่ันคง

แข็งแรง 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   ฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 2 หอง 

 6.2  เชิงคุณภาพ  
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   ฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/จัด

จาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย 1 10,000    

    -  คาวัสดุ 6 15,000    

                                รวม 7 25,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                           รวมท้ังสิ้น 7 25,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 2 หอง  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง พรอมเปนท่ีเรียนรูและจัดการเรียน  

การสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการปรับปรุงซอมแซม 

 12.2 การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

   



 214 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี 76 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.1 นายสุฐิสัณห ชูเซง 1.2 นายกรกริช แดงเอียด  

     งานแผนกวิชาสัตวศาสตร  ฝายวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   
  

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร ไดจัดสรางมาเปนระยะเวลานาน โครงสรางสรางจากไมท่ี

เปน    ไมขนาดบาง บัดนี้เกิดการบิดตัวและเกิดการชํารุด ทําใหมีความเสี่ยงตอการพังทลาย ซ่ึงอาจ

กอใหเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายใหกับรถของครู นักเรียน นักศึกษา และผูมาติดตอราชการ 

แผนกวิชา     สัตวศาสตรจึงขอซอมแซมและปรับปรุงโครงสรางใหมีความแข็งแรงและใชประโยชนได

ตามปกติ 
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อปรับปรุงโครงสรางและหลังคาของโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความม่ันคงแข็งแรง 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 1 หลัง 
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 6.2  เชิงคุณภาพ  

   โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความม่ันคงแข็งแรง 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   แผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/

จัดจาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย 1 10,000    

    -  คาวัสดุ 3 35,000    

                                รวม 4 45,000    

หมวดคาครุภัณฑ      

                  รวมท้ังสิ้น 4 45,000    
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 1 หลัง  

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       มีท่ีจอดรถท่ีมีความม่ันคงแข็งแรงใชสําหรับจอดรถครู นักเรียน นักศึกษา และผูมาติดตอ

ราชการ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
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 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการปรับปรุงซอมแซม  

 12.2 การประเมินผล สรุปผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ  

 

 

 

 

โครงการท่ี  77 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.1 นายสมพร ดํายศ    1.2 นางเปรมฤดี ดํายศ  

 1.3 นายเมฆา ชาติกุล    1.4 นายมาโนชญ ทิพยเทพ  

     งานแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    ฝายวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต กําหนดใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปดสอน

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) เพื่อ

ผลิตและพัฒนากําลังพลดานวิชาชีพระดับเทคโนโลยีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานท้ังใน

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน นั้น เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรดังกลาวเปนไปอยางมี

คุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช (ตอเนื่อง) ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาดังกลาว แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชใหมีความพรอม

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป 
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5.  วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อปรับปรุงอาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 5.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

  ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ใหมีความพรอมในการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 6.2  เชิงคุณภาพ  

   ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ใหมีความพรอมในการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลัง 

7.  สถานท่ีดําเนินการ   งานฟารมผลิตขาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

เหตุ 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. สํารวจสภาพปจจุบัน

, ทําแผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม 

             

2. เขียนโครงการ, ทํา

แผนปฏิบัติงานกิจกรรม 

             

3. ปฏิบัติตามกิจกรรม              

4. ติดตาม/ตรวจสอบ              

5. ประเมินผลและสรุป

รายงานผล 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย 1   29,000  
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    -  คาวัสดุ 6   41,000  

                                รวม 7   70,000  

หมวดคาครุภัณฑ 1   18,000  

                        รวมท้ังสิ้น 8   88,000  
 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       อาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ท่ีไดรับการปรับปรุงแลว 

จํานวน 1 หลัง 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       อาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีความพรอมในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 12.1 การติดตาม ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม  

 12.2 การประเมินผล ประเมินผลจากการดําเนินการตามลําดับข้ันตอน และสรุปรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 219 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  78 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงหองพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอฎารัตน บุญมณี  

     งานแผนกวิชาบริหารธุรกิจ   ฝายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจํา 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1  นโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

    ขอ  6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 3.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  

      ขอ  1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม  ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี 

มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา 

     ขอ  4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล  

3.3 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นับวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ี

จะเปนปจจัยเสริมใหการบริหารงานไดมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหองพักครูใหมีความพรอมในการ

ใหบริการและอํานวยความสะดวกในการใหบริการกับครู นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง หองพักครู 

ปจจุบันมีสภาพท่ีไมเอื้อตอการปฏิบัติหนาท่ีและการอํานวยความสะดวกแกผูใหบริการ เนื่องจากมี

สภาพการใชงานท่ีนานพอสมควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
 

5.  วัตถุประสงค  

 เพื่อใหหองพักครูมีความเปนระเบียบ สวยงาม สะอาด เปนสัดสวน คณะครูมีสถานท่ีท่ี

สะดวกสบายในการจัดเตรียมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

6.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวช้ีวัดความสําเร็จ)  

 6.1  เชิงปริมาณ  

   หองพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 1 หอง 
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 6.2  เชิงคุณภาพ  

   หองพักครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ มีความสวยงาม สะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย อยูใน

สภาพใชงานไดดีอยางมีคุณภาพ 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2559 ป 2560 หมาย

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

1. เสนอโครงการ              

2. ขออนุญาตจัดซ้ือ/

จัดจาง 

             

3. ดําเนินการ              

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 

     

    -  คาตอบแทน      

    -  คาใชสอย    20,400  

    -  คาวัสดุ    20,290  

                                รวม    40,690  

หมวดคาครุภัณฑ      

                        รวมท้ังสิ้น    40,690  
 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

       ผูรับบริการหองพักครู มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของหอง และมีการบริหารท่ีเปน

ระบบ รวดเร็ว เอื้อตอการพฒันาการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

       หองพักครูมีความสวยงาม เปนสัดสวน สะอาด มีความสะดวกสบาย สงเสริมใหคณะครู

ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเม่ือสิน้สดุโครงการ 
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Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 15,071,020 719,045 1,666,615 1,317,185 967,643 630,055 1,647,440 1,167,110 1,923,752 2,279,195 830,150 444,905 1,477,925 15,071,020

1 งานตามภาระงานประจํา 6,596,147 100,000 860,500 860,500 100,000 100,000 1,340,000 100,000 250,447 1,340,000 100,000 100,000 1,344,700 6,596,147

1.1 งบดําเนินงาน 1,200,447 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,447 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,447

1.2 งบลงทุน 5,395,700 760,500 760,500 1,240,000 150,000 1,240,000 1,244,700 5,395,700

  - คาครุภัณฑ 1,671,000  760,500 760,500 150,000 1,671,000

  - คาสิ่งกอสราง 3,724,700  1,240,000 1,240,000 1,244,700 3,724,700

2

โครงการตามภาระงาน

สถานศึกษา 4,262,973 419,045 456,115 356,685 278,643 430,055 242,440 214,210 788,305 339,195 430,150 194,905 113,225 4,262,973

2.1 โครงการงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป

20,000 10,000 10,000

20,000

2.2 โครงการเอกสารการพิมพ งานบริหาร

ทั่วไป

70,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000

70,000

2.3 โครงการประชุมขาราชการครูฯ งานบริหาร

ทั่วไป

7,920 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

7,920

2.4 โครงการประชุมคณะกรรมการ งานบริหาร

ั่ ไ

17,080 8,540 8,540 17,080

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

หนวย : บาท
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

2.5 โครงการงานประชาสัมพันธ งาน

ประชาสัมพันธ

35,400 10,000 15,000 10,400
35,400

2.6 โครงการงานบุคลากร งานบุคลากร 3,500 3,500 3,500

2.7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 30,000 30,000 30,000

2.7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 40,000 40,000 40,000

2.9 โครงการงานการเงิน งานการเงิน 6,000 3,000 3,000 6,000

2.1 โครงการงานบัญชี งานบัญชี 2,000 2,000 2,000

2.11 โครงการงานพัสดุ งานพัสดุ 4,000 4,000 4,000

2.12 โครงการงานอาคารสถานที่ งานอาคาร

สถานที่

374,000 50,000 100,000 50,000 62,900 50,000 30,000 31,100 374,000

2.13 โครงการงานทะเบียน งานทะเบียน 10,000 4,000 5,000 1,000 10,000

2.14 โครงการจัดพิธีรับ

ประกาศนียบัตร

งานทะเบียน 12,000 12,000

12,000

2.15 โครงการจัดซื้อวัสดุงาน

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมฯ 2,000 2,000

2,000

2.16 โครงการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมฯ 28,000 11,000 7,000 10,000 28,000

2.17 โครงการวันสําคัญ งานกิจกรรมฯ 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,000

2.18 โครงการเดิน-วิ่งทดสอบ งานกิจกรรมฯ 12,000 12,000 12,000

2.19 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000

2.2 โครงการสวัสดิการพยาบาล งาน

ั ิ

3,000 3,000 3,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

2.21 โครงการกิจกรรมอกท. ครูที่ปรึกษา 

อกท.

100,000 45,000 40,000 15,000

100,000

2.22 โครงการเขาคายลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ 9,280 9,280

9,280

2.23 โครงการสงเสริมการมีสวน

รวมของผูปกครอง

งานครูที่

ปรึกษา

14,540 7,000 7,540 14,540

2.24 โครงการงานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน

งานแนะแนว             -   

-          

2.25 โครงการปจฉิมนิเทศ งานแนะแนว 2,000 2,000 2,000

2.26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม งานแนะแนว 27,000 27,000

27,000

2.27 โครงการหนึ่งครูหนึ่งสถานศึกษา งานแนะแนว             -   

-          

2.28 โครงการจัดทําคูมือนักศึกษา งานแนะแนว 16,000 16,000 16,000

2.29 โครงการจัดหาทุนการศึกษา งานแนะแนว 1,680 1,680 1,680

2.30 โครงการสวัสดิการพยาบาล

และหอพัก

งาน

สวัสดิการฯ

400,000 60,000 60,000 60,000 60,000 20,000 60,000 60,000 20,000 400,000

2.31 โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ

นางพรเพ็ญ 50,000 16,000 1,000 6,000 9,000 15,000 2,000 1,000

50,000

2.32 โครงการจัดหาวัสดุการเรียน

การสอน

รองฯฝาย

วิชาการ

500,000 250,000 250,000

500,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

2.33 โครงการจัดการเรียนการสอน

แกผูดอยโอกาสทางการศึกษา

รองฯฝาย

วิชาการ

            -   

2.34 โครงการการบริหารจัดการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

หัวหนา

โครงการฯ

15,000 15,000 15,000

2.35 โครงการจัดหาวัสดุหองสมุด งานศูนยวิทย

บริการ

60,000 20,000 20,000 20,000 60,000

2.36 โครงการจัดบอรดสงเสริม

ความรู

งานศูนยวิทย

บริการ

            -   

-          

2.37 โครงการงานวัดผลประเมินผล งานวัดผลฯ 10,000 5,000 5,000 10,000

2.38 โครงการวัดความถนัดทาง

วิชาชีพ

งานวัดผลฯ 1,000 1,000

1,000

2.39 โครงการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติระดับอาชีวศึกษา

งานวัดผลฯ 3,000 3,000

3,000

2.4 โครงการเทียบโอนความรูและ

ประสบการณวิชาชีพ

งานวัดผลฯ             -   

-          

2.41 โครงการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ

งานวัดผลฯ 15,000 15,000

15,000

2.42 โครงการการประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริง

งานวัดผลฯ 900 900

900

2.43 โครงการสงเสริมใหนักเรียนทุก

คนมีแฟมสะสมงาน

งานวัดผลฯ 1,800 1,800 1,800
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

2.44 โครงการจัดกิจกรรมสอนเสริม

ใหกับผูเรียน

งานวัดผลฯ             -   -          

2.45 โครงการงานพัฒนาหลักสูตรฯ งานพัฒนา

หลักสูตรฯ
3,400 3,400 3,400

2.46 โครงการพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการ

งานพัฒนา

หลักสูตรฯ 6,150 6,150 6,150

2.47 โครงการงานสื่อการเรียนการ

สอน

งานสื่อการ

เรียนฯ 10,000 10,000 10,000

2.48 โครงการเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต

เพื่อจัดการเรียนกาสอน

แผนกวิชา

บริหารธุรกิจ

17,848 1,785 1,785 1,785 1,783 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 17,848

2.49 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร นางเปรมฤดี 

ดํายศ

20,000 10,000 10,000 20,000

2.50 สืบสานประเพณีลงแขกปกดํา

ขาว

นายอุทิศ 

โพธิ์ทอง

10,000 10,000 10,000

2.51 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

นายคัชชา

กาญจนจันทร

65,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 65,000

2.52 โครงการศึกษาและเพาะ

ขยายพันธุสัตวปา

นายคัชชา 51,660 10,000 10,000 10,000 10,000 11,660 51,660

2.53 โครงการงานวางแผนและ

งบประมาณ

งานวางแผนฯ 15,000 6,000 9,000 15,000

2.54 โครงการการประชุมนําเสนอ

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

งานวางแผนฯ 4,180 4,180 4,180
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

2.55 โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศ งานศูนย

ขอมูล

21,500 5,600 13,000 1,900 1,000 21,500

2.56 เพิ่มจุดใชงานอินเทอรเน็ต

ภายในอาคารเรียนระดับ

ปริญญาตรี

งานศูนย

ขอมูล

            -   -          

2.57 จัดทําระบบระบุตัวตนและ

สิทธิของผูใชบริการ

งานศูนย

ขอมูล

25,000 25,000 25,000

2.58 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพ

งานประกันฯ 8,000 8,000 8,000

2.59 โครงการสวนยางพารา นายพงษศักดิ์ชา

ยะพันธ
672,600 3,000 50,000 150,000 50,000 147,600 200,000 37,400 34,600 672,600

2.6 โครงการปลูกปาลมน้ํามัน นายทนง แซเฮง 143,660 20,000 40,000 20,000 20,000 43,660 143,660

2.61 โครงการผลิตขาว ดร.สมพร  ดํายศ 228,500 90,000 90,000 7,000 41,500 228,500

2.62 โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตาม

แนวทฤษฎีใหม

นายวิโรจน จรูญ

ศรีสวัสดิ์
39,500 3,000 5,000 5,000 10,000 4,500 10,000 1,000 1,000 39,500

2.63 โครงการผลิตและรวบรวมพันธุ

ไมประดับ

นางสมนึก รัตน

วิมล
30,000 15,000 15,000 30,000

2.64 เลี้ยงสุกรขุนเพื่อจําหนาย นายกรกริช  แดง

เอียด
250,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 250,000

2.65 โครงการเลี้ยงไกไข นายเกรียงไกร เรือง

ณรงค
600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000

2.66 โครงการโคเนื้อ นายสุฐิสัณห ชู

เซง

24,450 1,950 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 24,450

2.67 โครงการผลิตไกพื้นเมือง นายเยี่ยม  คช

รัตน

45,600 5,820 4,700 4,700 5,110 4,250 4,700 6,620 4,700 5,000 45,600
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

2.68 โครงการอัดฟอนฟาง นายสุฐิสัณห ชู

เซง

10,000 10,000 10,000

2.69 การประกวดนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐฯ

นางอฏารัตน 

บุญมณี

1,500 1,500 1,500

2.7 โครงการสนับสนุนการทํางาน

วิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

นางอฏารัตน 

บุญมณี
20,000 20,000 20,000

2.71 โครงการประกวดงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพฯ

นางอฏารัตน 

บุญมณี
1,500 1,500 1,500

2.72 โครงการวิจัยผลของใยอาหาร

จากแกนสับปะรดตอคุณภาพ

ของลูกชิ้นไก

นายมลฑา  

กุลฑล

5,505 5,505 5,505

2.73 โครงการศึกษาผลของสาย

พันธุยีสตตาง ๆ ที่มีตอ

คุณภาพของไวนลองกอง

นายมลฑา  

กุลฑล

8,320 8,320 8,320

3

โครงการตาม พ.ร.บ.ตาม

งบประมาณ 4,211,900 200,000 350,000 100,000 589,000 100,000 65,000 852,900 885,000 600,000 300,000 150,000 20,000 4,211,900

3.1 โครงการขยายโอกาส

การศึกษาวิชาชีพและพัฒนา

คุณภาพการจัดหลักสูตร

น.ส.อุไร

วรรณ ฉิมสุด

25,000 25,000 25,000

3.20 โครงการสงเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุมผูเรียน

นางเจือ

จันทน กรด

สุวรรณ

50,000 50,000 50,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

3.3 โครงการสรางเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กใหได

มาตรฐานการศึกษา

รอง

ผูอํานวยการฯ

ทุกฝาย

275,000 100,000 40,000 100,000 35,000 275,000

3.4 โครงการลดปญหาการออก

กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา

นายสุชาติ ชู

ทวม

50,000 50,000 50,000

3.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นายสุชาติ ชู

ทวม

100,000 100,000 100,000

3.6 โครงการพัฒนาการศึกษา

วิชาชีพตามแนวพระราชดําริ

นายคัชชา 

กาญจันทร

นางสมนึก

รัตนวิมล

459,000 459,000 459,000

3.7 โครงการผลิตพัฒนาเสริมสราง

คุณภาพชีวิตครู คณาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา

นางเปรมฤดี 

ดํายศ

552,900 552,900 552,900

3.8 โครงการพัฒนารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสราง

เพื่อชุมชน 

(Fix it Center)

นายศุภชัย  

ฟกทอง

100,000 100,000 100,000

3.9 โครงการยกระดับคุณภาพการ

จัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

นายอํานวย 

เอียดเฉลิม

20,000 20,000 20,000

3.10 โครงการรวมมือผลิตกําลังคน

ดานอาชีวศึกษา

นายคณิศร 

เกตุมณี

250,000 250,000 250,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก

 ที่ใชจาย

ที่ใช
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 ม.ิย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

รวมเปน

เงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2560

3.11 โครงการอาชีวะสราง

ผูประกอบการใหมแบบครบ

วงจร

นางเจือ

จันทน กรด

สุวรรณ

100,000 100,000 100,000

3.12 โครงการยกระดับมาตรฐาน

ทักษะพื้นฐาน

รอง

ผูอํานวยการ

ฯฝายวิชาการ

350,000 150,000 100,000 50,000 50,000 350,000

3.13 โครงการพัฒนาความรวมมือ

อาชีวศึกษาสูมาตรฐาน

นานาชาติ

รอง

ผูอํานวยการ

ฯฝายวิชาการ

180,000 30,000 30,000 50,000 50,000 20,000 180,000

3.14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอง

ผูอํานวยการ

ฯฝายวิชาการ

1,700,000 200,000 350,000 100,000 30,000 500,000 220,000 200,000 100,000 1,700,000

4

โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอ

ศ./สถานศึกษา)

4.1


	ปก
	ส่วนที่
	3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

	ตอนที่
	ตอนที่ 2.6
	ตอนที่ 2.7
	ตอนที่ 3.1
	ตอนที่ 3.2
	ตอนที่ 3.3

	
	4. หลักการและเหตุผล
	นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  บางคนยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของตนเองได้  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาได้สำรวจตนเอง  ได้เข้าใจ...
	5. วัตถุประสงค์

	ตอนที่
	ตอนที่ 3.5


