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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ  พันธกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมี
คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

ภารกิจ 
  จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ 
 
พันธกิจ 
 1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง  เสมอภาค และเป็นธรรม  
         4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
  5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 7.  ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
2. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติท่ี 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงีานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
1.3 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.4 จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
1.7 ลดการออกกลางคัน 
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี
คุณภาพ” 
         ด้านคุณภาพผู้เรียน 

2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมนิผู้เรียนตามสภาพจริง 
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

          ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
2.8 พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียน
การสอน 
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
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- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
- วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

          ด้านคุณภาพครู 
2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับเช่ือมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
-ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

มิติท่ี 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ” 

4.1 จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและ
ต่างประเทศ 
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา
ครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 
 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)     
   สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ส าคัญได้แก่ 
  1.  ความมั่นคง 
 2.  สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5.  สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง  และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริหาร (Trading and Service Nation)  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  กรอบวิสัยทัศน์ให้ความส าหคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีเป้าหมายส าคัญ
ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน  มีแนวทางในการพัฒนาท่ีส าคัญได้แก่ 
 1.  ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2.  พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 3.  ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
 4.  รองรับการเช่ือมโยภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5.  สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
      วิสัยทัศน์ 
           โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี ้
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษที่ ๒๑” 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ดังนี ้
  ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
  ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่าง 
เท่าเทียม (Equity) 
 ๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็ม 
ตามศักยภาพ (Quality)  
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
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  ๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบท
ท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)  
 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 
 ๑) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ 
 ๓) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ  
 ๔) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 แผนการศึกษา แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี ้ 

 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics) 

   ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  
  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีเพื่อให้ แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   ๒.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
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 ๒.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ี พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมี 
  ๒.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
 ๒.๑ ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 ๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความ เช่ียวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน  
 ๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี ้ 
 ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและ มาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  
 ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 
ดังนี ้ 
 ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี คุณภาพ  
 ๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วง
วัย  
 ๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี ้ 
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 ๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การ
ปฏิบัติ  
 ๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
  ๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้มี 
  ๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  
 ๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชนและพื้นท่ี  
 ๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะท่ี
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
 ๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็น
ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
3.4  จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบนโยบายและจุดเน้นการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพุธท่ี 8  กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 5 อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนโยบายและจุดเน้น 6 ด้าน ดังนี ้
 1.  ด้านความมั่นคง   
  เน้นการเรียนการสอนเพื่อความปรองดอง ความสามัคคี โดยใช้รูปแบบ Active Learning
  -  สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
  -  ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 
  -  เสริมสร้างความมั่นคงและสถาบันของชาติ 
  -  สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
 2.  การผลิต พัฒนาก าลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  สร้างความสามารถในการแข่งขันพัฒนาก าลังคนให้มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน   
  -  จัดการศึกษาเพื่อความเช่ียวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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  -  Echo English Vocational 
  -  ผลิตก าลังคนด้านอาชีวะ 
  - ประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 
  - พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot  Camp) 
 3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  พัฒนาหลักสูตร ผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  - จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอนุบาล 1-3  
  - ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
  - รณรงค์ “เกลียการโกง” 
  - เน้นการเรียนการสอน Active Learning 
  - เพิ่ม 3 วิชา ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology 
  - วางแผนให้ผล PISA สูงขัข้ึน 
  - ประเมินผล O-NET วิชา สังคม วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ 
  -  ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (สพฐ., สอศ.) 
  - พัฒนาและอบรมครูเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ 
 4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  บริหารสถานศึกษา เพื่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  -พัฒนาโรงเรียนประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา (ICU) 
  -  สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
  -  จัดการศึกษาส าหรับกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 
  -  พัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ 
  -  ขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  -  การอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน 
 5.  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมพร้อมตระหนักในการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
  -  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลกระทบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  - ปลูกจิตส านึก/นิสัยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค 
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  ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา 
   -  ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
 -  ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมายการศึกษา 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

3.5  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สู่การปฏิบัติของ 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
 ยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ค่านิยมอาชีวศึกษา (MQjCP)  :   คุณธรรม (Merit)  คุณภาพ (Quality)   
            ความร่วมมือ(Cooperation) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) 
วิสัยทัศน์ :  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
              ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ  คุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 
 1.  ยกระดับคุณภาพและมาตฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากล 
 2.  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมมาภิบาลโดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 4.  พัฒนางานวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและพอเพียงกับความต้องการ 
               พัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์  2  พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนด้านวิชาชีพในทุกช่วงวัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพการ 
   ขับเคล่ือนประเทศ 
ยุทธศาสตร์  3  ส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในการจัดอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์  5  เพิ่มศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี 



11 
 

    สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์  6  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อจัดการอาชีวศึกษา   
ยุทธศาสตร์  7  ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทความเปล่ียนแปลง 
 (หมายเหตุ  ที่มาของข้อ 3.4 และข้อ 3.5  จาก เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี) 

 
3.6  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
 2.  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 4.  ขยายโอกาสทางการศึกษา  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
3.7  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.  ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (ให้โอกาส 
การเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ) 
 2.  ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มท่ี 
 3.  ภายใน  1 ปี จะท าให้ครูครบเกณฑ์ ภายใน  2 ปี จะท าให้มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง  
ภายใน  5-10 ปี จะท าให้ครูตรงสาขา 
 4.  ภายใน  2  ปี จะท าให้เด็กเรียนท่องจ าในส่ิงท่ีควรจ า  และน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ) 
 5.  ภายใน  5 ปี จะท าให้มีการสอน STEM Education  ครบทุกโรงเรียน 
 6.  ภายใน  3 ปี  จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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 7. ภายในปี 2560  ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นท่ียอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพ
ของการศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ) 
 8.  ภายใน  10 ปี ผลิตก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
 9.  ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
 10.  ภายใน  10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จท้ังหมด 
 11.  แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.8 ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา 
 1.  สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 2.   ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท 
 3.  ม.44  รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน 
 4.  กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ. 
 5.  ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง) 
 6.  จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน) 
 7. ทวิภาคี 
 8.  ทวิศึกษา 
 9.  ทวิวุฒิ 
 10.  ภาษาต่างประเทศ 3R8C 
 11.  Re-profile  สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 12.  แนะน าวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 13.  สร้างความร่วมมือผลิตก าลังคนระดับจังหวัด/พื้นท่ี (กศจ. อศจ.) 
 14.  สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
  - Re-branding 
  - Excellent Model School 
  - Database of Supply and Demand 
  - Standard and Certification Center 
 15.  สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ระดับ 
ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในทุกสังกัด ท้ัง สพฐ.  กศน. สอศ.  และสกอ. 
 16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี 
 17. วิจัย  นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ 
 สรุปประมวลนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติใน
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา  โดยก าหนดเป้าหมาย  ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีคุณภาพและ
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ปริมาณเพียงพอ  สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ การพัฒนาประเทศ และ
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
 

 (ท่ีมา ข้อ 3.6 – ข้อ 3.8  จากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดนครปฐม) 

 
3.9 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา  ดังนี้ 

นโยบายท่ี  1 มุ่งสร้างและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา  ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา 

 
นโยบายท่ี  2   พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                 

ด้านอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้ าง เสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่ อ คุณภาพของครู  

คณาจารย์และบุคลกรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้ าง โอกาสและความร่ วมมือในการสร้ าง เสริมคุณภาพครู  

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
นโยบายท่ี  3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอนในระดับ ปวช.ปวส. และปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีหรือ                   
สายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

นโยบายท่ี  4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
3.10 นโยบายการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความมั่นคง 

1.1 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท 
1.2 สถาบันฯ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบปัญหา 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรายงานข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1  ทักษะ 7C ในศตวรรษที่ 21 
    - Critical thinking & Problem Solving 
       (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา) 
    - Creativity & innovation 
       (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) 
    - Cross-cultural understanding 
       (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  ต่างกระบวนทัศน์) 
    - Collaboration, teamwork and leadership 
       (ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ  และรู้เท่าทันส่ือ) 
    - Computing & ICT Literacy 
       (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
    - Career & Leaning skills 
       (ทักษะด้านอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้) 
   2.2  ภาษาต่างประเทศ 
   2.3  ผลิตก าลังให้ตอบสนอง  Thailand 4.0 
   จุดมุ่งหมาย Thailand 4.0 
 1.  ภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 2.  การเกษตรก็ต้องเปล่ียนจากเกษตรแบบด้ังเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) 
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 3.  เปล่ียนจาก SMEs  แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprise  และ Startups  ท่ีมี
ศักยภาพสูง 
 4.  เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้และทักษะสูง 
 ศูนย์ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา 
 ภาคใต้ตอนบน  เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   3.1 หลักสูตรปริญญาตรีต้องได้รับการอนุมัติก่อนจะสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ 
   3.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัย 
   3.3  พัฒนาวิทยาลัยให้เป็น Digital  College 
   3.4  จัดท าฐานข้อมูลการมีงานท าของนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
   3.5  พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart VEC 
   3.6  พัฒนาอัตราก าลัง/วิทยฐานะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
   4.1  โครงการอาชีวะ “พระดาบส”   
   4.2  ศูนย์คนพิการ 
   4.3  ชายขอบยากจน 
   4.4  ระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา 
   4.5  ระบบจัดหาทุนให้นักเรียน นักศึกษา 
   4.6  ระบบการติดตามนักเรียนนักศึกษา หลังจบการศึกษา 
 
ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและความเข็มแข็งของอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2561 
การจัดการเรียนการสอน 
 - การขับเคล่ือนอาชีวศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ 
 - การจัดการศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 - การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 - การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาทวิวุฒิ 
ปรับภาพลักษณ์ 
 - การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา (ทะเลาะวิวาท) 
 - การสร้างการรับรู้และการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาเชิงรุก 
การมีงานท า 
 - การพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ 6 ภาค 
 - การพัฒนาหลักสูตร E To E 
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เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 - การสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
 - การพัฒนาอาชีวศึกษาโดยทวิศึกษา 
 - การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี 
 - การลดจ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561-2562 
ส่ิงแวดล้อม (ภูมิทัศน์/ภูมิใจ) 
 - การพัฒนาความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - สร้างบรรยากาศในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
บริหารจัดการ 
 - การสร้างความเข็มแข็งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 - การพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร 
 - การสร้างความเข็มแข็งสถานศึกษาเอกชน 
 - การพัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา 
 - การพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 (จากการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจ าปี 2561 ณ สถาบันราชภัฎล าปาง) 



ส่วนท่ี  2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
1.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญาอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 

วิสัยทัศน์ 
 สถานศึกษาท่ีมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

พันธกิจ 
1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มี

คุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มี
คุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ  ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอด 

องค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์ 
 

พันธกิจท่ี  2   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต้นแบบ 

 
พันธกิจท่ี  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา การเทียบโอน

ความรู้ ประสบการณ์ และหลักสูตรระยะส้ันทางการเกษตร 
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พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา

เกษตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 
 
ปณิธาน 
 ความมุ่งมั่นต้ังใจท าให้ปรัชญาและวิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย 
 

อัตลักษณ์ 
 “อดทน  มุ่งมั่น  สู้งาน”  
 อดทนหมายถึง ความสามารถทางร่างกายความคิด จิตใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีความเข้มแข็งพยายามเอาชนะปัญหา
อุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ มีจิตใจหนักแน่นสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบกับ
ปัญหาหรือส่ิงยั่วยุต่าง ๆ 
 มุ่งมั่น หมายถึงความต้ังใจล้นเปี่ยมในการท าส่ิงใด ๆให้บรรลุผลส าเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้อง
ทุ่มเทแรงกายแรงใจและก าลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาสักเท่าใดไม่ว่าจะยาก   
สักปานใดก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาดพลังแห่งความมุ่งมั่นจะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรม
การมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความกล้าหาญต่อ 
การฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาซึ่งจะช่วยให้สามารถท างานใดๆ ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่า จะประสบ
ผลส าเร็จได้ 
 สู้งาน  หมายถึง ความเข้มแข็ง  กล้าหาญ  หนักเอาเบาสู้มุ่งความส าเร็จกิจการงานเป็นท่ีต้ัง
มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆและปฏิบัติงานทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมาย 
เอกลักษณ์ 
 “สถานศึกษาท่ีผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์”  
 ข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์หมายถึง  ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง  “สังข์หยดพัทลุง”  ท่ีได้จาก
การใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  โดยใช้ถั่วปุ๋ยพืชสดเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทดแทน
ปุ๋ยเคมี  ผลผลิตท่ีได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ภายใต้ตราสัญลักษณ์การค้า 
อารมณ์ดีเช่น ข้าวสารข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุงโยเกิร์ตสดข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง เป็นต้น 
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ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
สีประจ าวิทยาลัย 

เขียว – ขาว – เหลือง 
 สีเขียวหมายถึงความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ 
 สีขาว  หมายถึงน้ าฝนช่วยสร้างความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร 
 สีเหลืองหมายถึง   แสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
 

ปรัชญาของวิทยาลัย 
เรียนเด่น งานดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 

2.  หลักสูตรการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรดังนี้  
2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 
2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2557 
 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร์    สาขางานพืชสวน 
    สาขาวิชาพืชศาสตร์    สาขางานพืชไร่ 
     สาขาสัตวศาสตร์  สาขางานการผลิตสัตว์ 
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ 
2.3  การเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช  ก าหนดแผนการรับนักศึกษา จ านวน  20  คน   
เริ่มปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษาละ  จ านวน  20  คน 
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3. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น  
 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  ได้แสดงจุดเด่น-จุดท่ีต้อง
พัฒนา และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 

3.1  จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา 
      3.1.1 จุดเด่นของสถานศึกษา 
     สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 และตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้ในการปฏิบัติของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ซึ่งส่งผลให้บรรลุ ผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา 

     3.1.2  จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เช่น 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน คู่มือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านการ
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ ส่งเสริมการประเมินผลตามสภาพจริง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ หรือ system ให้ครบถ้วนองค์ประกอบ  IPO อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ PCDA และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัด การศึกษาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.2  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรน าผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละตัวบ่งช้ี  มาก าหนด

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” 
ทุกตัวบ่งช้ี โดยการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือ เพื่อใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  แผนกวิชาพืชศาสตร์และ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่เป็นหน่วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบื้องต้นท่ีส าคัญท่ีสุดของสถานศึกษา 
ด้วยการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  1.2  2.3  3.1  3.2  3.3  และ 3.4 มา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 



19 
 

4.  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ของสถานศึกษา 
พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็น

คนดีมีคุณธรรมและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ  

ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ 

 1.  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท่ีเป็น
เกษตรกร     มืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer)  ท่ีตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและ
สังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 2.  จัดการศึกษาเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  และความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ  โดยใช้โครงการอาชีพเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรสู่ความเป็นผู้ประกอบการท่ีดี (Smart  Entrepreneur) 
 3.  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  มีความเป็นผู้น าทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน  
และสังคม 
กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ให้มีสมรรถนะและเป็นผู้ประกอบการเกษตร      
                มืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ  
                ตลาดแรงงานและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริม ประสบการณ์วิชาชีพของครู คณาจารย์ และบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
 1.  ครูและคณาจารย์  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษท้ังภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างครูมืออาชีพ 
 2.  ครู  คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา  และงานฟาร์มต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่  1  สนับสนุนการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร  เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างความรู้  ทักษะและประสบการณ์ของครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
                     เทคโนโลยีการเกษตร ผู้เรียน ครูคณาจารย์ 
เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการวิจัย  
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการอาชีพที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
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 2.  ผลงานการวิจัย  ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  โครงงานวิทยาศาสตร์  และโครงการอาชีพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร  ได้รับการส่งเสริมในการเผยแพร่และการจัดการความรู้ในทุกระดับ 
 3.  ครูและคณาจารย์  ได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้าน
การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ด้านวิชาชีพเกษตรและประมง  และการพัฒนางานฟาร์มต้นแบบ 
 4.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการวิจัยของครูและคณาจารย์  ได้รบการส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม  รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการบริห าร
จัดการอาชีวศึกษา และการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองต่อชุมชน  
                สังคมและการเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม  สนับสนุนการเผยแพร่  ถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 
 

พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ 
 1.  วิทยาลัยมีห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว
พระราชด าริ  ท่ีได้รับการพัฒนาท่ีทันสมัยและได้มาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ 
 2.  วัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ  ทางวิชาชีพที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาห้องเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนว 
                พระราชด าริที่เอื้อต่อการเรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพ  ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และ 
                มีความทันสมัย 
กลยุทธ์ที่  2  จัดหาส่ืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในห้องการเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้ 
                การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟาร์มต้นแบบ 
เป้าประสงค์ 
 1.   วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศทางวิชาชีพ (Excellence Model College)  โดยมี
งานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming)  ทางวิชาชีพที่ตรงกับความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
และชุมชนโดยความร่วมมือของสถานประกอบการในการพัฒนางานฟาร์มโดยค านึงถึงการใช้พลังงาน
ทดแทน  เป็นงานฟาร์มต้นแบบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชน 
 2.  วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา 
 3.  วิทยาลัยฯ  โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนด าเนินการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่  1  สร้างงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming)และสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง 
                วิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเป็นเลิศ (Excellence Model College)   
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พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน   
เป้าประสงค์ 
 1.  จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
 2.  จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะส้ันตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
  

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
กลยุทธ์ที่  2  จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและฝึกอบรมเกษตรระยะส้ันตามความต้องการของ 
                ประชาชน   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผู้ด้อยโอกาส   
                    การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และหลักสูตรระยะส้ันทางการเกษตร 
เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) และผู้ด้อยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart  Farmer) ท่ีตรงกับความต้องการชุมชนและ
สังคม  และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 2.  ผู้เรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.  เพิ่มผู้เรียนโครงการ อศ.กช.  
 4.  ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
กลยุทธ์ที่  1  สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา 
กลยุทธ์ที่  2  ผลิตและพัฒนาผู้เรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้มีสมรรถนะ มี 
                คุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของชุมชนและสังคม   
กลยุทธ์ที่  3    พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันทางการเกษตรที่หลากหลาย   
 

พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเกษตร 
                    ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง 

2. สร้างครูฝึกในสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีมีความร่วมมือกับสถานศึกษา 
3. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหน่วยงานท้ังภายในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือกับ

สถานศึกษา 
4. จัดท าแผนการฝึกและการประเมินผลการฝึกประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร 
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5.  ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

5.1  ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี  221  หมู่ท่ี  15  บ้านควนกุฎต าบล

ควนมะพร้าว  อ าเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ระยะทางห่างจากตัวเมืองพัทลุง  ประมาณ  11  
กิโลเมตร  เดิมช่ือโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1  
เมษายน  พ.ศ. 2516  สังกัดกองโรงเรียน  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นายธ ารง  
บุณยประสาทเป็นผู้ประสานงานการจัดต้ังและเป็นครูใหญ่คนแรก  ประวัติความเป็นมาโดยล าดับ  ดังนี้ 
 

  1  เมษายน  2516 ประกาศต้ังเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง 
15 สิงหาคม  2517 เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 3 ปี)  มีนักเรียน 

149 คนครู-อาจารย์ 9 คนมีนายธ ารง  บุณยประสาท ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ 

15 พฤษภาคม  2522 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  โปรแกรมเกษตร              
เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน (ปวช.)  หลักสูตร  1 ปี    
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  หลักสูตร 2 ปี   
และการฝึกอบรมเกษตรกรรมเคล่ือนท่ีให้กับเกษตรกร  

  1  ตุลาคม  2522 ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง   
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ 

16  พฤษภาคม  2527 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ   ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  พุทธศักราช 2527 

16  พฤษภาคม  2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 1 ปี 
โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

16  พฤษภาคม  2537 ประกาศเป็นวิทยาลัยชุมชนช่ือ วิทยาลัยชุมชนควนกุฎ   และได้เปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยก
รรมสาขาวิชาพณิชยการ  และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
ช่างยนต์   หลักสูตร 3 ปี 

  3  มิถุนายน  2539 จัดการศึกษาตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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26  กันยายน  2539 เปล่ียนช่ือเป็น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

12  พฤษภาคม  2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ทวิภาคี ประเภทวิชา
เกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

17  พฤษภาคม  2547 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานเทคโนโลยีข้าว 

 1  เมษายน  2548 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับ
บริษัท สยามโกลเด้นท์ฟรุท จ ากัด ปลูกมะละกอ  พื้นท่ีประมาณ 200 ไร่ 

13  มิถุนายน  2548 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  
2547 

     ตุลาคม  2548 โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับ
บริษัท พาราเม้าท์ออยล์  ปลูกปาล์มน้ ามัน 

    พฤษภาคม 2549 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)  พ.ศ. 2536
ประเภทวิชาครุศาสตร์เกษตร  สาขาวิชาพืชศาสตร์  กลุ่มวิชาไม้ผล 

7-10  พฤศจิกายน 2549 เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้  ปีการศึกษา  2549       
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)
ระดับภาค  ภาคใต้  ครั้งท่ี  28 

2549 ใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ. 2549 

2549 วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมิน สมศ.  มีผลการประเมินจ าแนกตามระดับ
คุณภาพดี (4.01) 

2552 ยกเลิกการใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2549  และใช้ระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 
2552 

พฤษภาคม  2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ปรับปรุง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานประมง 

19  พฤษภาคม  2552- 
30  เมษายน  2553 

โครงการความร่วมมือร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  ด าเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิต 
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  2  กันยายน  2553 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการท่ีเน้นสมรรถนะ
อาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รางวัลดีเด่น  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง  ตามโครงการคุณธรรมน าความรู้ภายใต้       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3  กันยายน  2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต้  จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้  ให้เป็นสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการท่ีเน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3  กันยายน  2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาคใต้  ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การท่ีเน้นสมรรถนะอาชีพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

23  ธันวาคม  2553 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 
2553” 

24  สิงหาคม  2554 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 
ระดับ   ดีมาก คะแนน 90.41  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. และได้รับการ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษาแกนน าการประเมิน “1 ช่วย 9”  รุ่นท่ี 3 

2554 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
ระดับภาค  ปี  2554  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทการด าเนินงาน
ภายในวิทยาลัย  ประเภทนักศึกษาปัจจุบันในระบบน าไปใช้ได้ผล  และ
ประเภทโรงเรียนท่ีได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเยี่ยม
(โรงเรียนบ้านควนยวน) 

2554 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ระดับชาติ  ปี  2554  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงเรียนท่ีได้รับ
การขยายผลจากวิทยาลัยใช้ได้ผลดีเย่ียม  (โรงเรียนบ้านควนยวน) 

2555 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระดับ
ภาค  ปี 2555  ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯ  ท่ีขยายผลสู่
ชุมชนดีเด่น  ประเภทนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ  น าไปใช้และ
ขยายผลดีเด่น  ประเภทชุมชนท่ีได้รับความรู้และใช้ได้ผลดีเยี่ยม (ชุมชน
บ้านควนกุฎ)  ประเภทโรงเรียนท่ีได้รับการขยายผลจากวิทยาลัยและใช้
ได้ผลดีเยี่ยม  (โรงเรียนบ้านควนยวน)  และประเภทการคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์ เครื่องพ่นอเนกประสงค์  (โรงเรียนบ้านควนยวน / วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง) 
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  7 พฤศจิกายน  2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม   
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานเกษตรท่ัวไป (Mini  English  
Program)  และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขางานช่างกลเกษตร  ยุบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เครื่องกล  สาขางานเครื่องกลเกษตร 

25-26  ธันวาคม  2555   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี  ในกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  (KM) การน าเสนอองค์
ความรู้  โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ระดับภาค ภาคใต้  ปี
การศึกษา  2555   

21-22  มกราคม  2556   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  ใน
กิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  (KM)  การน าเสนอองค์ความรู้ โครงการ
อาหารกลางวันแบบยั่งยืน  ระดับชาติ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

12 กันยายน 2556 โครงการความร่วมมือ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาศูนย์สาธิตอาชีพ
การเกษตรจังหวัดพัทลุง ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

2556 นายจักรกฤษณ์ สุกสัยได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2556 และได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยธนาคารออมสิน
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2556 ผลการประเมินการด าเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ระดับภาค  ปี 2556  ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับท่ี 1 ในประเภท
ท่ี  3  นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ น าไปใช้และขยายผลดีเด่น 
 

2557 -วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
ระดับภาคภาคใต้ อยู่ในระดับ ดีโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2557  

 
พ.ศ. 2557 

 
- รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาน านโยบายส่งเสริมความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) 
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พ.ศ. 2558 -รับโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก 
(Star) และได้ 100 คะแนนเต็ม ประจ าปีการศึกษา 2557 

พ.ศ. 2558 -ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค 
ภาคใต้ อยู่ในระดับดีมาก โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 -ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับ “ดี” โครงการ
สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2559 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาน านโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ  องค์กรวิชาชีพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาร่วมกัน และมีผลส าเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) 

 รับเกียรติบัตร การด าเนินงานได้ครบถ้วนตามภารกิจของโครงการสร้าง
เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้ังแต่จัดต้ังถึงปัจจุบัน 
     ปี พ.ศ.                                   ช่ือ – สกุล                    ต าแหน่ง 

2516 – 2521  นายธ ารง  บุณยประสาท   ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ 
 2521 – 2523     นายบุญวัฒน์  ไชยบุญ           รักษาการผู้อ านวยการ 
 2523 – 2526    นายชูรัฐ   มณีรัตน์               ผู้อ านวยการ 
 2526 –2528          นายรักเกียรติ  แก้วจ านง        ผู้อ านวยการ 
 2528 – 2539             นายธ ารง  บุณยประสาท        ผู้อ านวยการ 
 2539 – 2540            นายวิโรจน์  จุลถาวร           ผู้อ านวยการ 
 2540 – 2543            นายชม   สงทิพย์                 ผู้อ านวยการ 
 2543 – 2549  นายปรีชา  เมียนเพชร           ผู้อ านวยการ 
 2549 – 2554  นายศุภชัย  สมทอง  ผู้อ านวยการ 
 2554 - ปัจจุบัน  นายวิกรม  พงศ์จันทรเสถียร ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 



27 
 

5.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 ช่ือภาษาอังกฤษ PHATTHALUNG COLLEGE  OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY 
 ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี  221  หมู่ท่ี 15  ต าบล ควนมะพร้าว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
รหัสไปรษณีย์ 93000 
 โทรศัพท์  โทร.074-610-475-6 
 โทรสาร  โทร. 074-610-476 
 เว็บไซต์  WWW.Kasetpt.ac.th 
 อีเมล์  Kasetpt@pt.mail.go.th 
 เนื้อที่ของสถานศึกษา  1,967 ไร่ 2  งาน  7 ตารางวา 
 

 มีอาคาร  รวมท้ังส้ิน 161 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน  254 ห้องได้แก่ 

ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หลัง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

สร้าง 
ปีพ.ศ.. 

 แผนกวิชาพืชศาสตร์    
1 อาคารเรียนพืชศาสตร์ 1 4 2525 
2 อาคารพัสดุคณะวิชาพืชศาสตร์ 1 1 2516 
3 อาคารปฐพี 1 1 2530 
4 โรงเพาะเห็ด  1 1 2528 
5 โรงจักรรีดยาง 1 - 2535 
6 เรือนเพาะช าพืชสวนประดับ 1 - 2527 
7 เรือนเพาะช าไม้ผล 1 - 2526 
8 โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุ์พืชไร่และลานตาก 1 - 2526 
9 โรงสีข้าวและอบเมล็ดพันธุ์ 1 1 2529 
10 ฉางข้าวและลานตากข้าว 1 - 2529 
     
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์    
1 อาคารเรียนคณะวิชาสัตวศาสตร์ 1 4 2525 
2 อาคารผสมอาหารสัตว์ 1 - 2525 
3 คอกสุกรพันธุ์   2  หลัง 2 2 2524 
4 คอกสุกรขุน 1 1 2524 
5 คอกไก่เนื้อ   3 3 2535 
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ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หลัง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

สร้าง 
ปีพ.ศ.. 

6 คอกไก่เล็กและฟักไข่ 1 1 2523 
7 คอกไก่ไข ่ 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 อาคารเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 - 2523 
15 อาคารปฏิบัติการประมง 1 1 2538 
16 คอกแพะและแกะ 1 - 2530 
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร    
1 อาคารเรียนช่างกลเกษตร 1 2 2518 
2 อาคารช่างก่อสร้าง 1 1 2518 
3 อาคารไฟฟ้า-ประปา 1 1 2523 
4 อาคารเครื่องยนต์เล็ก-โลหะ 1 1 2530 
5 อาคารเก็บเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม 1 2 2532 
6 โรงเก็บรถยนต์ 1 - 2523 
7 โรงเก็บเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์ม 1 - 2532 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1 4 2518 
2 อาคารเรียน 1 1 8 2516 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    
1 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1 1 2 2516 
2 อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2 1 3 2530 
3 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 4 2530 
 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ    
1 อาคารเรียนบริหารธุรกิจ 1 4 2531 
2 อาคารเรียน 2 1 8 2523 
 งานหลักสูตรพิเศษ    
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ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หลัง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

สร้าง 
ปีพ.ศ.. 

1 อาคารฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร 1 6 2523 
2 โรงอาหาร 1 7 2523 
 บ้านพักอาศัย    
1 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 2 4 2519 
2 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 47 94 2516,22 
3 บ้านพักข้าราชการ ระดับ 2  6 12 2527 
4 บ้าน อกท. รุ่น 1 3 3 2531 
5 บ้าน อกท. รุ่น 2 8 8 2539 
6 บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ  8 8 2541 
7 บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ 28 28 2541 
     
 อาคารอื่น ๆ    
1 ตึกอ านวยการ 1 7 2516 
2 หอประชุมเก่า 1 2 2516 
3 หอประชุมใหม่ 1 1 2543 
4 อาคารพัสดุกลาง 1 3 2525 
5 ป้อมยาม 1 1 2531 
6 ห้องสมุด 1 2 2523 
7 ศูนย์วิทยบริการ 1 5 2545 
8 โรงอาหาร 1 - 2523 
9 อาคารร้านค้าธุรกิจ 1 2 2543 
10 ห้องพยาบาล 1 2 2550 
11 หอพระ 1 - 2544 
12 ห้องน้ า  5  หลัง 1 - 2526 
13 โรงจอดรถยนต์ 1 - 2544 
14 อาคารประกอบอาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต 1 1 2540 
15 โรงอาหาร 1 - 2560 
 สนามกีฬา    
1 ฟุตบอล  1 - 2520 
2 บาสเก็ตบอล 1 - 2521 
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ท่ี รายการ 
จ านวน 
(หลัง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

สร้าง 
ปีพ.ศ.. 

3 วอลเล่ย์บอล 1 - 2535 
4 เปตอง 1 - 2542 
5 ฟุตซอล 1 - 2556 

 
 สาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อม  ส่ิงอ านวยความสะดวก 
       รั้ว คอนกรีตอิฐบล็อก ความยาว   265  เมตร 
       ถนนลาดยาง  ความยาว  3,500  เมตร 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายวิกรม  พงศ์จันทรเสถียร 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสุชาติ  ชูท้วม 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายณัฐกร อาจทอง 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นายสุชาติ  ชูท้วม 

 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
นายณัฐกร  อาจทอง 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางเปรมฤดี  ด ายศ 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางนุบล  ทวีตา 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายอ านวย  เอียดเฉลิม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายศักดิ์ชัย  เอ่ียมฐานนท ์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวพิทยา  คงอ้ิว 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสุณี  กาญจนจันทร์ 

งานปกครอง 
นางนุบล ทวีตา 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางกาญจนา  ชูแสง 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสมนึก  รัตนวิมล 

งานโครงการพิเศษและการบริการชมุชน 
นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสุวลี  กุลฑล 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางเบญจวรรณ  ชูสิร ิ

งานความร่วมมือ 
นายคณิศร์  เกตุมณ ี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
นางอฏารัตน์  บุญมณ ี

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางเปรมฤดี  ด ายศ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุปรีดา  นิลจันทร ์

งานบุคลากร 
นางอฏารัตน์  บุญมณ ี

งานการเงิน 
นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  

งานการบัญชี 
นางถนอมรัตน์  ชูหนู 

งานพัสดุ 
นายเย่ียม  คชรัตน์ 

งานอาคารสถานที่ 
นายมาโนชญ์  ทิพย์เทพ 

งานทะเบียน 
นายพิเชษฐ์  จินตสูต 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายมลฑา  กุลฑล 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
นายคัชชา กาญจนจันทร์ 

 
โครงการอศ.กช. และทวิศึกษา 

นายคณิศร์  เกตุมณ ี

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 



6.1 อัตราก าลัง ป2ี561     ข้อมูล ณ วันที ่1 ตุลาคม  2560

ผู้ให้ข้อมูลงานบุคลากร

อัตราก าลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีบคุลากรทั้งสิ้น  67 คน

ก. ขา้ราชการ 40 คน

1 ผู้บริหาร 3 คน

2 ข้าราชการครู 33 คน

3 ข้าราชการพลเรือน 4 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 4 คน

1 ท าหน้าทีส่อน คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 4 คน

ค. พนักงานราชการ 1 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 1 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน

1 ท าหน้าทีส่อน คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 22 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ คน

ฉ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง ไปชว่ยราชการทีอ่ื่น คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง คน

1 ข้าราชการ -        คน

2 ลูกจ้างประจ า -        คน

6. ขอ้มูลบคุลากร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพัีทลุง



6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 64 คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

22. นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด      ป.โท ผลิตภัณฑ์สัตว์ หวัหน้าแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร

23. นายคัชชา  กาญจนจันทร์ ดินและน  าเพือ่การเกษตร หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

24. นายมลฑา  กุลฑล อุตสาหกรรมเกษตรเบื องต้น หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

25. นายกรกริช  แดงเอียด การเลี ยงสุกร หัวหน้าโครงการฟาร์มสุกร

26. นายเยี่ยม  คชรัตน์ การผลิตไก่เนื อ หัวหน้างานพัสดุ

27. นางเบญจวรรณ  ชูสิริ สรีรวิทยาพืช หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

28. นายพิเชษฐ์  จินตสูต หลักพืชกรรม หัวหน้างานทะเบียน

29. นางนิภา  แววศักด์ิ โภชนศาสตร์สัตว์

30. นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท์ การจัดการธุรกิจเกษตร หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน

31. นายพงษ์ศักด์ิ  ชายะพันธ์ การปลูกยางพารา หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

32. นางสมนึก  รัตนวิมล ไม้กระถางเพือ่การค้า ประจ างานกิจกรรมนักเรียนฯ

33. นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย แทรกเตอร์และเคร่ืองจักรกลเกษตร

34. นางถนอมรัตน์  ชูหนู

35.นางสาวจุไรวรรณ  สงทวี     ป.ตรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

36. นางสาวสุปรีดา  ชุมพาที

37. นางสาวกรรณิกา  แสงแก้ว

6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม 4 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 1 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 22 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

1.นางสาวอนิญชิตา  เพชรย้อย ป.ตรี คณิตศาสตร์พื นฐาน

ปฏิบัตหิน้าที่

พนักงานพิมพ์ดีด

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

1. นางสาวคนึงนาถ  ชูอักษร ป.ตรี เจ้าหน้าทีห่้องสมุด

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ประจ างานบริหารงานทัว่ไป

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัตหิน้าที่

ป.ตรี

ป.โท

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

2. นายสมาน  คล้ายยา ป.4

ปวส.

3. นายเลิศ  ค าคง ปวส.

พนักงานขับรถยนต์

4. นางอัมภา  ชูภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ

ป.โท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ป.ตรี เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานขับรถงานเกษตร

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

1. นายแดง  สงหมุน

ปฏิบัตหิน้าที่

ป.4

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี



    ป.ตรี เจ้าหน้าทีธุ่รการ

11. นายวิชาญ  พราหมสุวรรณ์

18.  นายอ าไพ  ขันทสังข์ พนักงานขับรถยนต์

20 นายสัมพันธ์  เกลี ยงเกื อ คนงานเกษตร
21. นายเฉลิมพร  ไชยพันธุ์ ม.6

ม.6

13. นายเยื อง  บุญเรืองขาว ป.6

10. นายส าราญ  เกตุทอง ปวช.3

3. นางวรรณภา  หนูนอง ป.ตรี

คนงานเกษตร
22. นายพีรพงษ์  ชุมคง ม.6 คนงานเกษตร

17. นายค าพล  ค าคง  ปวช. คนงานเกษตร

19. นายปรีชา  สอนทอง
ม.6

คนงานเกษตร

14. นางอรนุช  ทองไสย ม.6 นักการภารโรง

คนงานเกษตร

15. นายถนัดกิจ  ชูสุวรรณ ป.ตรี เจ้าหน้าทีง่านพัสดุ
16. นายประเสริฐ  ทองแก้ว ป.4 คนงานเกษตร

ปวช.

คนงานเกษตร
ป.4

12. นายธวิช  วงศ์ตั นหิ น ป.5 คนงานเกษตร

6. นายธีระพงศ์  หนูน้อย ม.6 พนักงานขับรถยนต์
7. นางสุวรรณี  ศิลปสมศักด์ิ ปวช. นักการภารโรง

ม.6 ยาม

8. นางสาวสุภาพร  บุญช้าง

9. นายวิษณุ   พลายแสง

เจ้าหน้าทีธุ่รการ

4. นางสาวดารารัตน์  ค าคง ปวส. เจ้าหน้าทีเ่อกสารการพิมพ์

5. นายนพรัตน์  ทองไสย ปวช. พนักงานขับรถยนต์

2. นางสาวจุฑามาส  ชูภักดี  (เงินงปม.) ป.ตรี เจ้าหน้าทีก่ารเงิน

คนงานเกษตร



36

1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 47 24 30 101 67 81 148 4 9 13 262

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานพชืศาสตร์ 13 13 13

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์ 34 34 34

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานการเกษตร 24 30 54 54

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานเกษตรศาสตร์ 23 23 23

 - สาขาวชิาพชืศาสตร์/สาขางานพชืสวน 22 13 35 35

 - สาขาวชิาพชืศาสตร์/สาขางานพชืไร่ 10 10 10

 - สาขาวชิาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์ 45 35 80 80
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื/สาขางาน

เทคโนโลยีการผลิตพชื 4 9 13 13

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2560) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 120 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน 120 คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ คน

7. ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2560(ปปีจัจุบนั)

240

262

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 90 47 24 161 150 67 217 20 4 24 402

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานพชืศาสตร์ 30 13 43 43

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์ 60 34 94 94

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานการเกษตร 24 24 24

 - สาขาวชิาเกษตรศาสตร์/สาขางานเกษตรศาสตร์ 20 20 20

 - สาขาวชิาพชืศาสตร์/สาขางานพชืสวน 50 22 72 72

 - สาขาวชิาพชืศาสตร์/สาขางานพชืไร่

 - สาขาวชิาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์ 60 45 105 105
 - สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื/สาขางาน

เทคโนโลยีการผลิตพชื 20 4 24 24

2. ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ

 - สาขาวชิาการจัดการธรุกิจค้าปลีก 20 20 20

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 120 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน 120 คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

240

ปีการศึกษา 2561  (ปีตอ่ไป) 

402

ภาคเรยีนที่ 1/2560(ปตี่อไป)

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

รวมทัง้สิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคน

ด้าน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจน

จบ

การศึกษา

ชั้นพื้นฐาน

3.

โครงการ

พฒันา

ทกัษะ

อาชีพฯ

4.โครงการ

ทวศึิกษา

5.โครงการ

อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

19,936,182   18,275,476 514,840    -       -      38,726,498    250,000  2,142,921  169,953 300,000    332,337 3,195,211  41,921,709  

 1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการ

พัฒนาและเสรมิสรา้ง

ศักยภาพคน 15,467,182     18,275,476 514,840    -       -      34,257,498   -        1,717,985  -       -       1,717,985 35,975,483 

 - งบบคุลากร 11,600,686   16,999,026 28,599,712   28,599,712 

 - งบด าเนินงาน 2,395,710     451,000      130,000    2,976,710     2,976,710   

 - งบลงทนุ -             -            -              -            

 - งบเงินอุดหนุน 616,800       15,000       631,800       1,717,985  1,717,985 2,349,785   

 - งบรายจ่ายอื่น 853,986       810,450      384,840    2,049,276     2,049,276   

ส่วนที ่3 
แผนปฏบิัติราชการและแผนใช้จา่ยเงินงบประมาณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลผลิต

ผลการใชจ้่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใชจ้่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
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 2. แผนงานบคุลากรภาครฐั 232,340 232,340    232,340     

 - งบบคุลากร 224,640 224,640    224,640     

 - งบด าเนินงาน 7,700     7,700       7,700         

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น

 3. แผนงานบรูณาการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และเรยีนรูต้ลอดชีวิต 250,000  424,936    169,953 300,000   -       1,144,889 1,144,889   

 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอุดหนุน

 - งบรายจ่ายอื่น 250,000  424,936   169,953 300,000 1,144,889 1,144,889   

 4. แผนงานบรูณาการ

ส่งเสรมิรฐัวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม 4,469,000    -           -          -       -      4,469,000     -        80,000   80,000      4,549,000   

 - งบบคุลากร -              

 - งบด าเนินงาน -              -          -            

 - งบลงทนุ 4,469,000     4,469,000     -          4,469,000   

 - งบเงินอุดหนุน -              -          -            

 - งบรายจ่ายอื่น -              80,000 80,000      80,000       

 5.แผนงานบรูณาการส่งเสรมิ

การวิจัยและพัฒนา -             -           -          19,997   19,997      19,997       
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 - งบบคุลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทนุ

 - งบเงินอุดหนุน 19,997 19,997      19,997       

 - งบรายจ่ายอื่น
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1. ประมาณการรายรับ 39,048,828 บาท
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 5,951,634 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1,079,754        บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 4,871,880        บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดว่าจะไดร้ับ 33,097,194 บาท

งบบุคลากร 27,040,747 บาท

งบด าเนินงาน 1,024,047 บาท

งบลงทุน 946,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,666,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น 2,420,000 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 39,048,828 บาท
งบบุคลากร 28,652,163 บาท

 - เงินเดือน 22,511,347   บาท

 - เงินวิทยฐานะ 1,908,000     บาท

 - เงินตอบแทนพิเศษ 1,194,000     บาท

 - ค่าจ้างประจ า 1,169,760     บาท

 - ค่าครองชีพ 24,000         บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 233,640       บาท

 - ค่าจ้างชั่วคราว 1,611,416     บาท

งบด าเนินงาน 4,950,005 บาท

 -  ค่าตอบแทน 39,400         บาท

 - ค่าใช้สอย 1,201,117     บาท

 -  ค่าวัสดุ 2,741,640     บาท

 -  ค่าสาธารณูปโภค 967,848       บาท

งบลงทุน 1,360,260 บาท

 - ค่าครุภัณฑ์ 1,360,260     บาท

 - ส่ิงก่อสร้าง บาท

งบเงินอุดหนุน 1,666,400 บาท

 -  อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ฯ 20,000         บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีตอ่ไป)

ส่วนที ่3 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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 -  อุดหนุน อศ.กช. 73,000         บาท

 - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000         บาท

 - อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนฯ 77,000         บาท

 - อุดหนุน อกท. 50,000         บาท

 - อุดหนุนจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 1,416,400     บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 2,420,000 บาท

 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาฯ 250,000       บาท

 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคันฯ 20,000         บาท

400,000       บาท

350,000       บาท

100,000          บาท

500,000       บาท

100,000       บาท

 - โครงการร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 250,000          บาท

 - โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวภิาคีฯ 20,000         บาท

 - โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 50,000         บาท

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 80,000         บาท

 - โครงการจ้างครูวชิาชีพผู้ทรงคุณค่า 300,000       บาท

 - โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบบรูณา

การเพื่อสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้

 - โครงการพฒันาการศึกษาวชิาชีพ

ตามแนวพระราชด าริ

 - โครงการพฒันาความร่วมมืออาชีวศึกษา

สู่มาตรฐานนานาชาติ

 - โครงการยกระดับมาตรฐานทกัษะ

พื้นฐานอาชีพ

 - โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับ

คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

Jin



43

หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

12,883,390 17,463,717 570,000 20,000 -   30,937,107  500,000   250,000  20,000  773,687    5,151,634    39,048,828  

 - งบบคุลากร 10,813,890 15,993,217  26,807,107 233,640   233,640  1,611,416   28,652,163  

เงินเดือนข้าราชการ 9,131,110   13,380,237  22,511,347 22,511,347  

เงินวทิยฐานะ 700,000      1,208,000    1,908,000   1,908,000   

ค่าตอบแทนพเิศษ 484,300      709,700      1,194,000   1,194,000   

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 474,480      695,280      1,169,760   1,169,760   

ค่าครองชีพ 24,000       -             24,000       24,000        

ค่าจ้างชั่วคราว -            1,611,416   1,611,416   

เงินประจ าต าแหน่ง

แผนงานบคุลากรภาครัฐ -            -            

ค่าตอบพนักงานราชการ 233,640     233,640  233,640      

ส่วนที ่3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัย  เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลผลิต โครงการ
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 -  งบด าเนินงาน 1,154,500   459,500     200,000 -      -   1,814,000    -          -          -        -       10,047   10,047     3,125,958    4,950,005    

      - ค่าตอบแทน 5,000        14,400      20,000  -      -  39,400       -            39,400        

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา

เงินค่าสอนพเิศษ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ค่าสมนาคุณวทิยากร 5,000         14,400      20,000   39,400       39,400        

ค่าตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต้

      - ค่าใช้สอย 100,000     110,500    40,000  -      -  250,500     -         -         -        -      10,047   10,047    940,570     1,201,117   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000       60,000      30,000   120,000     80,000       200,000      

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 10,000       10,000       190,000     200,000      

ค่าซ่อมรถแทรคเตอร์ -            100,000     100,000      

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ -            200,000     200,000      

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 40,000       40,000       170,000     210,000      

ค่าจ้างเหมาบริการ -            120,000     120,000      

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 20,000       50,500      10,000   80,500       -            80,500        

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 10,047   10,047    80,570       90,617        
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

          - ค่าวัสดุ 249,500     334,600    140,000 -      -  724,100     2,017,540   2,741,640   

วสัดุส านักงาน 112,500      200,000     20,000   332,500     319,650     652,150      

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 120,000      10,000   130,000     170,000     300,000      

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 10,000       10,000       95,728       105,728      

วสัดุการศึกษา -            -            -            -            

วสัดุงานบา้นงานครัว 2,000         20,000   22,000       2,630         24,630        

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา -            -            -            

วสัดุคอมพวิเตอร์ -            34,440       34,440        

วสัดุก่อสร้าง -            124,762     124,762      

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000     5,000         8,000         13,000        

วสัดุการเกษตร 5,000         134,600     85,000   224,600     1,255,830   1,480,430   

วสัดุวทิยาศาสตร์ หรือการแพทย์ -            6,500         6,500         

วสัดุกีฬา -            -            -            

Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขั้นต่ า) 800,000     -           -       -      -  800,000     -         -         -        -      -       -         167,848     967,848      

ค่าโทรศัพท์ 30,000       30,000        

ค่าไปรษณีย์ 11,000       11,000        

ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 17,848       17,848        

ค่าน้ าประปา

ค่าไฟฟา้ 800,000      800,000     109,000     909,000      

 - งบลงทนุ -           946,000    -       -      -  946,000     -         -         -        -      -       -         414,260     1,360,260   

  3.1 ครุภณัฑ์
82,500       82,500        

ครุภณัฑ์การผลิตเทคโนโลยีข้าว 626,000     626,000     626,000      

ครุภณัฑ์สาขาสัตวศาสตร์ 320,000     320,000     320,000      

ครุภณัฑ์อื่น ๆ
331,760     331,760      

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - งบเงนิอุดหนุน 215,000     15,000      -       20,000 250,000     1,416,400  1,416,400  1,666,400   

 - อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง

นวตักรรมการพฒันาส่ิงประดิษฐ์

ใหม่และหุ่นยนต์ 20,000 20,000       20,000        

 - อุดหนุน อศ.กช.
73,000       73,000       73,000        

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000       15,000      30,000       30,000        

 -  ค่าอุปกรณ์การเรียนของ

นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
77,000       77,000       

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน -            -            

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
50,000       50,000       50,000        

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,416,400 1,416,400   -            

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่ง

เรียน
-            

 - งบรายจ่ายอ่ืน 700,000     50,000      370,000 -      -  1,120,000   -         500,000   250,000 20,000 530,000 1,300,000  2,420,000   
Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 -โครงการสร้างเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้

มาตรฐานอาชีวศึกษา
180,000      50,000      20,000   250,000     

250,000      

 -โครงการลดปญัหาการออก

กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 20,000       
20,000       

20,000        

 -โครงการโรงเรียนคุณธรรม -            

 -โครงการพฒันาการศึกษาวชิาชีพ

ตามแนวพระราชด าริฯ 400,000      400,000     
400,000      

โครงการพฒันาทกัษะอาชีพแบบ

บรูณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้าง

งานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ประชาชน

-            

 -โครงการยกระดับมาตรฐาน

ทกัษะพื้นฐานอาชีพ
350,000 350,000     

350,000      

 -โครงการพฒันาความร่วมมือ

อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
100,000      100,000     

100,000      

 - โครงการ 500,000   250,000 20,000 530,000 1,300,000  -            1,300,000   

Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 -โครงการพฒันารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix it Center) 500,000   500,000  500,000      

 - โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ

แบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส

สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 100,000 100,000  100,000      

 -โครงการร่วมมือผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ

ผลิต

250,000  250,000  250,000      

 -โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวภิาคีฯ 20,000  20,000    20,000        

 - โครงการอาชีวศึกษา

มาตรฐานสากล 50,000   50,000    50,000        

 - โครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

80,000   80,000    80,000        

 - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวชิาชีพ

ผู้ทรงคุณค่า 300,000 300,000  300,000      

Jin
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รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน

ส่ิงประดิ

ษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

จัดการ

ศึกษา

ต้ังแต่

อนุบาลฯ

2.โครงการ

ขยาย

โอกาส

การศึกษา

วชิาชีพฯ

3. 

โครงการ

ความ

ร่วมมือ

ผลิต

ก าลังคนฯ

4.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

5.โครงการ

อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น บกศ.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้่ายเงินปีตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที่
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โครงการท่ี 1 
ชื่อโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุปรีดา  นิลจันทร์  และบุคลากรประจ างานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม 
     พันธกิจท่ี  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
             มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานบริหารงานท่ัวไปเป็นงานท่ีต้องด าเนินการด้วยระบบเอกสาร โดยเฉพาะในปัจจุบันจ าเป็น 
ต้องใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการ รับ-ส่ง เอกสาร หรือการเก็บรักษา การยืม การท าลาย 
ส่วนขอบข่ายของงานเริ่มต้ังแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา แพร่ข่าวสาร ค าส่ัง 
ระเบียบข้อบังคับแก่บุคลากร ในสถานศึกษา ตลอดจนการบันทึกจดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง 
หรือการเสนอส่ังการจะเห็นได้ว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอนจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและ
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เกี่ยวข้อง และการบ ารุง ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน จึงจะท าให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นระบบถูกต้องและรวดเร็ว จึงจ าเป็นจะต้องมีการดูแลระบบ 
ท่ีดี มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีพร้อมเพรียงและมีคุณภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระบบ 
       5.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
       5.3  เพื่อให้การบริหารงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    การด าเนินงานบริหารงานท่ัวไปและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ คิดเป็นร้อยละร้อย 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    การปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปทุกระบบถูกต้องตามระเบียบการด าเนินงาน เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อราชการ  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วางแผนเขียน
โครงการ 

             

2. เสนอโครงการ              
3. ขออนุญาตจัดซื้อ
วัสดุ 

             

4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

             

5. สรุปโครงการ              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 39   15,000  

รวม 39   15,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 3   25,000  

รวม 3   25,000  
รวมท้ังส้ิน 42   40,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ระบบงานบริหารงานท่ัวไปถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            การบริหารงานบริหารงานท่ัวไปประสบผลส าเร็จ ร้อยละร้อย 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงาน ด้วยวิธีการ สังเกต ติดตาม และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
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โครงการท่ี 2 
ชื่อโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป งานเอกสารการพิมพ์ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุปรีดา  นิลจันทร์   
     งานบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานเอกสารการพิมพ์ เป็นงานท่ีอยู่ในงานบริหารงานท่ัวไปท่ีต้องให้บริการด้าน งานพิมพ์ การ
จัดท าส าเนาเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร ค าส่ัง ระเบียบข้อบังคับ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล และเอกสารอื่น ๆ แก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
ดังนั้นเพื่อให้การบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดผลดีต่อระบบงาน
ราชการ จึงจ าเป็นจะต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อบันทึก  จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระบบ 
       5.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
       5.3  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกังงานเอกสาร
การพิมพ ์
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    การด าเนินงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ คิดเป็นร้อยละร้อย 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
           6.2.2  บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการทุกคน 
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           6.2.3  อุปกรณ์ได้รับการดูแล รักษา ให้สามารถใช้งานได้ 
7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานเอกสารการพิมพ์   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วางแผนเขียนโครงการ              
2. เสนอโครงการ              
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ              
4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

             

5. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ 

     

    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1   15,000  
    -  ค่าวัสดุ 8   55,000  

รวม 9   70,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 9   70,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ระบบงานเอกสารการพิมพ์ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            การบริหารงานเอกสารการพิมพ์ประสบผลส าเร็จ ร้อยละร้อย 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินงาน ด้วยวิธกีาร สังเกต ติดตาม และแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 



56 
 

   

โครงการท่ี  3 
ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมลฑา  กุลฑล และคณะ    
     งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการประสานงานให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้
เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่จะท าให้การปฏิบัติงาน 
คล่องตัว รวดเร็ว ฉับไว และสร้างความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และชุมชน 
และบุคลากรภายในทุกส่วน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จ าต้องวางเป้าหมายเพื่อสร้างคุณภาพของงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางตามแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงให้
สาธารณชน ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
       5.2  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       5.3  เพื่อให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไป
ยังส่ือมวลชนทุกแขนง และเว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
           6.1.2 เผยแพร่ข่าวสารทางบอร์ด ป้ายประกาศ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
จ านวน 5 บอร์ดโดยปรับเปล่ียนเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี 
           6.1.3 เผยแพร่ข่าวสารทุกวันท าการ ทางส่ือเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น.  
           6.1.4 เผยแพร่ข่าวสารโดยจัดรายการวิทยุ เพื่อนครูการศึกษาขั้นพื้นฐานทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง  FM  98.0  MHz เวลา 14.00.-15.00 น. ทุกวันจันทร์  
           6.1.5 เผยแพร่วารสารข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 300 
ฉบับ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากรประกอบด้วยครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย 
ภารกิจการบริหารงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

       6.2.2  องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

             

2. อนุญาตจัดซื้อ/จ้าง              
3. ด าเนินการตาม 
6.1.1-6.1.6 

             

4. สรุปโครงการ              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1   3,000  
    -  ค่าวัสดุ 13   17,000  

รวม 14   20,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1     

รวม 1   7,500  
รวมท้ังส้ิน 15   27,500  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 ข้าราชการครู  นักเรียน ประชาชน  องค์กรภาครัฐ  เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความรู้  ความเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

   11.1.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เป็นหน่วยงานท่ีสาธารณชนได้รับทราบ
ภารกิจ  และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
              
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมและเผยแพร่ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 12.2 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

   

โครงการท่ี  4 
โครงการ  เผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชา 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายคณิศร์  เกตุมณี  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคล่ือนศาสตร์พระราชา ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่ง
เตรียมคนให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยให้ความส าคัญกับ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มี
ภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยในทุกมิติ ให้มีความพร้อม  ท้ังด้านร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มี
สติปัญญารอบรู้ และมีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าของความเป็น
ไทย มีโอกาสและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีพันธกิจท่ีส าคัญคือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
เกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  และขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ 
เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม จึงต้องส่งเสริมให้มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน ให้มีอุปนิสัยในการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียงควบคู่กับการเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมในสังคม และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง และ
เอื้อต่อการพัฒนาคน รวมท้ังส่งเสริม การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคม ในการพัฒนาประเทศ 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา/
ประชาชนให้มีอุปนิสัยในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  
 5.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.4 เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก/นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา
ในชีวิตประจ าวันได้ และมีอุปนิสัยในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ถ่ายทอดความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน ในสถานีวิทยุ 2 สถานี  
          6.1.2 นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา 
6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ถ่ายทอดความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่ชุมชน 
   6.2.2 ประชาชนน าความรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง , สวท.พัทลุง    
                            สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนเทศบาลเมืองลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

จัดท าโครงการ
เผยแพร่ความรู้ 

             

ด าเนินการให้ความรู้ 
ความเข้าใจโครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ทางสถานีวิทยุ 

             

ประเมินผลและแก้ไข              
สรุปผลโครงการ              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน  
หมายเหตุ งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1 30,000    
    -  ค่าวัสดุ      
                                รวม 1 30,000    
                     รวมท้ังส้ิน 1 30,000    

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ด าเนินรายการวิทยุเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ทุกสัปดาห์ ระยะเวลา 10 เดือน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และ ปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 การติดตามรับฟังรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อสมท.พัทลุง , สวท.พัทลุง สถานีวิทยุเครือข่าย
ชุมชนเทศบาลเมืองลุง โดยนักเรียน/นักศึกษาและประชาชนและประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชา ในชีวิตประจ าวันได้ และมีอุปนิสัยในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
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โครงการท่ี  5 
โครงการ  งานบุคลากร 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    1.1 นางอฎารัตน์  บุญมณี                    1.2  นางสุวลี  กุลฑล 
         งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.3  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานบุคลากรเป็นงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ การแนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ตลอดท้ังด าเนินงานอื่นๆ 
ในการบริการอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษา  การพัฒนางานบุคลากรจึงจ าเป็นต้อง
จัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และการเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีวัสดุ
ส านักงานพร้อมเพื่อใช้ในการในการท างาน และการบริการแก่บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อให้มีวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

  5.2 เพื่อให้การบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว 
 5.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  สามารถให้บริการแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ตามต้องการของทุกคน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  การด าเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขัน้ตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

             

ขออนุญาตจัดซื้อ              
ด าเนินโครงการ              
สรุปผลโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 9   3,000  

รวม 9   3,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 9   3,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบ 
     11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
                 การด าเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถบริการข้อมูล ด าเนินการด้านต่างๆ 
ได้ทันเวลาและถูกต้องตามระเบียบ 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      ประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  6 
โครงการ  จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ ประจ าปี 2561 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
     1.1 นางอฎารัตน์ บุญมณี       1.2  นางสุวลี กุลฑล  
          บุคลากรประจ างานบุคลากร    งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  น่าภาคภูมิใจ ส าหรับข้าราชการและครอบครัว 
ดังนั้น ข้าราชการส่วนใหญ่จึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ  ด้วยถือว่าเป็นเกียรติท่ีได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ  จนสามารถถือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ข้าราชการ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้เห็นความส าคัญของข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ าท่ีมีความต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ ท้ังขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการและ
ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  และเนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2561 นี้วิทยาลัยฯ จะมีผู้บริหาร ครูและ
ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ จ านวน 8 ท่าน  จึงมีความประสงค์จะจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้บริหาร ครู
และลูกจ้างประจ าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที  ท่ีมีต่อผู้บริหาร ครูและลูกจ้างประจ า รวมท้ังมีการจัด
เล้ียงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานครั้งด้วย 

 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อสร้างขวัญ  ก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจ า 
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 5.2 เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า 

5.3 เพื่อใหผู้้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตท่ีมีต่อผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าใน
โอกาสเกษียณอายุราชการ 
  5.4 เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของสังคม  

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
           6.1.1 จัดงานเล้ียงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 จ านวน 8 คน คือ 
ผู้บริหาร 1 คน ครู 6 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน 
  6.1.2  บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเข้าร่วมงานเล้ียงมุทิตาจิต 
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
             6.2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี 2561 มาร่วมงานทุกคน 
 6.2.2  ผู้เข้ารวมงานเล้ียงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มีความพึงพอใจในการจัดงานเล้ียง
มุทิตาจิต 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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              
จัดเตรียมรูปของผู้เกษียณ
และจัดท าพรีเซนเตช่ัน/ 
รูปท่ีระลึก 

             

ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง              
จัดท าป้ายไวนิลติดหน้า
วิทยาลัยและงานเล้ียง 

             

ด าเนินจัดงานเล้ียงฯ              
สรุปผลการด าเนินโครงการ              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
- ค่าตอบแทน 1   1,000  
- ค่าใช้สอย      
- ค่าวัสดุ 8   5,000  

รวม 9   5,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน 9   5,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
             11.1.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี 2561 มาร่วมงานทุกคน 
     11.1.2 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเข้าร่วมงานเล้ียงมุทิตาจิต 
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    11.2.1 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  มาร่วมงานเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจผู้เกษียณอายุราชการ 
             11.2.2  ผู้เกษียณอายุราชการ มีความภาคภูมิใจและมีความสุข 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      การติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการท่ี  7 
โครงการ  อบรมพัฒนาบุคลากร 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
     1.1 นางอฎารัตน์ บุญมณี       1.2  นางสุวลี กุลฑล  
     บุคลากรประจ างานบุคลากร    งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.3  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 บุคลากรของหน่วยงาน เป็นผู้มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า 
หากบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ท้ังทางด้าน
วิชาการ การด ารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ 
จะท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาไปได้ง่าย และประสบความส าเร็จตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์ ได้บูรณาการใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงชีวิต จึงควรมีการจัดอบรมภายในเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เพิ่มพูน
ความรู้สามารถน าไปพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได้อย่างดียิ่งขึ้น 

 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ   

ด้านเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า  และด้านหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
           6.1.1 จัดอบรมภายใน จ านวน  3  เรื่อง ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
จ านวน  1 วัน การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงฯ จ านวน  2 วัน การขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ          
จ านวน 2 วัน  ( หมายเหตุ  หัวเรื่องจัดอบรมสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 6.1.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ  ได้รับการอบรมทุกคน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
             ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. 
เสนอขออนุมัติโครงการ              
เตรียมการอบรม              
ด าเนินโครงการ              
สรุปผลโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
   - อบรมการจัดการสอนแบบ PBL 3 5,000    
   - อบรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ 7 20,000    
   - อบรมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 7 25,000    

รวม  50,000    
รวมท้ังส้ิน 17 50,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ได้ตามเป้าหมาย 
     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา  เป็นไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ       วัดความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดอบรม                          



69 
 

   

โครงการท่ี  8 
โครงการ  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    1.1 นางอฎารัตน์  บุญมณี      1.2  นางสุวลี  กุลฑล     งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า  
ซึ่งงานบุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาวิทยาลัย ฯ อันเป็นส่วนรวม  โดยการเปิด
โอกาสให้ครู และบุคลากรได้ประสบการณ์ตรงจากการได้เห็น ได้สัมผัส ความทันสมัยทางด้านวิชาการ 
ด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบันท่ีก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ครู บุคลากรมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาตนเองใน  ทุก ๆ ด้านให้มากยิ่งขึ้น  งาน
บุคลากรเห็นความส าคัญให้คณะครู และบุคลากรได้พัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครูและ
บุคลากรจะได้น าความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และงาน
ในหน้าท่ีให้เหมาะสมต่อไป 

 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์มากขึ้น 
5.2 เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรได้ต่ืนตัวทางวิชาการ 

 5.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีการสอนและหน้าท่ี
รับผิดชอบต่อไป 
 5.4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผู้ท่ีเกี่ยวข้องไปศึกษาดูงาน ใน
ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ  จ านวน 45 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีไปศึกษาดูงาน ด้านการ
พัฒนาการเกษตร  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มทักษะแนวคิด
ท่ีสามารถน ากลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ดัชนีตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประสานงานและ 
เสนอโครงการ 

ก.ย.60 เสร็จเรียบร้อย 
ตามเวลาก าหนด 

นางอฎารัตน์  บุญมณี 

2. ก าหนดวัน  เวลา   
ในการไปศึกษาดูงาน  

ม.ค. – พ.ค. 61 เสร็จเรียบร้อย 
ตามเวลาก าหนด 

นายสุชาติ  ชูท้วม 
นางอฎารัตน์  บุญมณี 
นางสุวลี  กุลฑล 
ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ก าหนดสถานท่ีท่ีไป
ศึกษาดูงาน 

ม.ค. – พ.ค. 61 เสร็จเรียบร้อย 
ตามเวลาก าหนด 

นายสุชาติ  ชูท้วม 
นางอฎารัตน์  บุญมณี 
นางสุวลี  กุลฑล 
ผู้เกี่ยวข้อง 

4. ศึกษาดูงาน ม.ค. – ก.ย. 61 ได้ศึกษาดูงานและ 
ได้รับประสบการณ์ 

นายสุชาติ  ชูท้วม 
นางอฎารัตน์  บุญมณี 
นางสุวลี  กุลฑล 

5. สรุปและรายงานผลเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ 

ก.ย. 61 เสร็จเรียบร้อย 
ตามเวลาก าหนด 

นางอฎารัตน์  บุญมณี 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย  40,000    
    -  ค่าวัสดุ      

รวม  40,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน  40,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ครู บุคลกรทางการศึกษาตามเป้าหมาย  มีความรู้และประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงาน 
    11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา  เป็นไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ  เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครู และบุคลากร สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้  ส่งผลให้ การสอน การท างานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      ประเมินผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 9 
โครงการ  งานการเงิน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    1.1 นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  1.2  นางสาวจุฑามาส  ชูภักดี   งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานการเงินรับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน งบเงินอุดหนนุท่ัวไป งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลางประเภทเงิน เงินประจ าต าแหน่ง เงิน
ค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเต็มข้ัน เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 
และรับผิดชอบการการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงมีความจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเก็บหลักฐานต่างๆ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพื่อใหบ้ริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จ่ายเงินให้กับบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 บริการรับ เบิก-จ่ายเงินงบกลาง เงินเดือนและค่าจ้างให้แก่บุคลากร จ านวน  90 คน 
   6.1.2 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณเบิกจ่ายเสร็จส้ินภายในส้ินปีงบประมาณ 100% 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 บริการรับ  เบิก-จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
  6.2.2 บริการรับ  เบิก-จ่ายเงินทันตามเหตุการณ์ เป็นท่ีพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานการเงิน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย              
2. เสนอผู้มีอ านาจ 
ลงนามเอกสารการเบิกจ่าย 

             

3. เบิกจ่าย/บันทึกเอกสาร
การเบิกจ่ายในทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย 

             

4. เขียนเช็ค/เงินสด              
5. จ่ายเช็ค/เงินสด              
6. ส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ให้งานบัญชี 

             

7. จัดเก็บเอกสารการ
เบิกจ่าย 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 20 8,000    

รวม 20 8,000    
รวมท้ังส้ิน 20 8,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 การติดตาม สรุปผลการเบิก – จ่ายเงินประจ าเดือน 
     11.1.2 การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
           การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบการเบิก-จ่ายเงิน 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ   
      12.1 แบบตรวจสอบ     12.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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โครงการท่ี 10 
โครงการ  งานการบัญชี 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางถนอมรัตน์  ชูหนู 
     งานการบัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานบัญชีเป็นงานจัดเก็บข้อมูลการรับ-จ่ายเงินของสถานศึกษาพร้อมรายงานจัดท ารายงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามระเบียบของส่วนราชการส่วนกลางเป็นประจ า
ทุกเดือน และคีย์ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS และระบบมือ ประจ าเดือนและประจ าปี เข้าสู่ระบบ
ส่วนกลางของกรมบัญชีกลาง 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าบัญชี 
 5.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ างานบัญชี 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ใช้จัดท ารายการท่ีเกิดขึ้นตามระบบงานบัญชี จ านวน 8,000 รายการต่อปี 
   6.1.2 ใช้จัดท าสรุปรายงานส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 27 รายงานต่อปี 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       ได้จัดท าบัญชีท่ีถูกต้อง ได้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและท่ีเกี่ยวข้องได้ทันตามเวลาท่ี
ก าหนด 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  ห้องปฏิบัติการงานการบัญชี   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

บันทึกจัดท าบัญชี   

ทะเบียนคุมบัญชีแต่
ละบัญชี ลงบัญชีใน
ระบบ GFMIS 
รายงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    3,600  

รวม    3,600  
หมวดค่าครุภัณฑ์    19,000  

รวม    19,000  
รวมท้ังส้ิน    22,600  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ได้จัดท างานบัญชีตามระบบบัญชี ได้รายงานส่งต้นสังกัดและหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
                 ได้รายงานส่งต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ถูกต้อง ทันต่อเวลา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 การติดตามประเมินผลโครงการจากงานบัญชี และกรมบัญชีกลางมีการประเมินประจ าทุกปี และ
หน่วยตรวจสอบภายในของ สอศ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
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โครงการท่ี  11 
โครงการ  งานพัสดุ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
 1.1  นายเยี่ยม  คชรัตน์      1.2  นางสาวกรรณิกา  แสงแก้ว 
     1.3  นางอัมภา  ชูภักดี               งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานพัสดุ เป็นงานบริการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของวิทยาลัยฯ เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างเรียบร้อย  
จึงจ าเป็นต้องจัดหา การเก็บรักษา การลงบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุ  
ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อมีพัสดุต่าง ๆ เพียงพอกับการด าเนินงานของงานพัสดุ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ และท าชุดเบิก ให้แก่งานฝ่ายต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ ประมาณ 750 ชุด 
   6.1.2 บริการการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
   6.2.2 ด าเนินงานของพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินงานพัสดุ 
   2.1 ท ารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง 
   2.2 ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
   2.3 ท าชุดเบิก 
   2.4 ด าเนินการใน
ระบบ GFMIS 

             

3. สรุปผลการปฏบิัติงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 10 8,000    

รวม 10 8,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1 26,000    

รวม 1 26,000    
รวมท้ังส้ิน 11 34,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ได้ด าเนินการท ารายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง และท าชุดเบิกประมาณ 500 ชุด 
     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             ด าเนินงานต่าง ๆ ของงานพัสดุเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ด้านผลผลิต   ชุดเบิก 
 12.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ด้านผลลัพธ์ ชุดเบิก 
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โครงการท่ี  12 
โครงการ  งานอาคารสถานที่ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมาโนชญ์  ทิพย์เทพ 
     งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามระเบียบ สอศ. ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 2552 ข้อท่ี 19 ก าหนดให้งานอาคารสถานท่ีมี
ภาระหน้าท่ีหลายประการ เพื่อให้มีความครอบคลุม จึงได้แยกหมวดงานเป็น 5 หมวดงาน คือ หมวดรักษา
ความปลอดภัย, หมวดไฟฟ้า, หมวดประปา, หมวดซ่อมบ ารุงและพัฒนาอาคาร, และหมวดภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อม และเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก ๆ หมวดงาน จึงจ าเป็นต้องจัดท า
งบประมาณเพื่อการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงาน 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ท่ีใช้ในงานอาคารสถานท่ี 
 5.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง การซ่อมบ ารุง ระบบสาธารณูปโภค 
 5.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้าง การซ่อมบ ารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท าความสะอาด 
  6.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา 
  6.1.3 ซ่อมเครื่องสูบน้ าประปา 
  6.1.4 ซ่อมระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ าเข้าเครื่องสูบน้ า 
  6.1.5 ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารต่าง ๆ และซ่อมไฟฟ้า ถนน 
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  6.1.6 ซ่อมระบบท่อเมนส่งน้ าประปา 
  6.1.7 ซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 
  6.1.8 ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จ านวน 3 เครื่อง 
  6.1.9 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าประปา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีน้ าประปาท่ีสะอาดใช้ 
  6.2.2 เพิ่มแสงสว่างในจุดท่ีอับ ดูแลบ ารุงรักษาระบบสายไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหาย มีความปลอดภัย 
  6.2.3 ลดการรั่วซึม ท าให้สามารถใช้น้ าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ              
2. จัดซื้อจัดจ้าง 
ด าเนินการซ่อม ปรับปรุง 

             

3. สรุปผลและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 6 86,500    
    -  ค่าวัสดุ 65 197,860    

รวม 71 284,360    
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1   100,000  

รวมท้ังส้ิน 72 284,360  100,000  
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชีว้ัดผลผลิต 
      บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ใช้ประโยชน์อาคารและสถานท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       อาคารสถานท่ีต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  รายงานผลเมื่อส้ินโครงการตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้
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โครงการท่ี  13 
โครงการ  งานทะเบียน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นายพิเชษฐ์   จินตสูต            1.2 นายเมฆา  ชาติกุล     
 1.3 นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์       งานทะเบียน    ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานทะเบียนเป็นงานท่ีด าเนินการสมัครนักศึกษาใหม่ ท าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ทุกระดับช้ันปี บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา จัดท าแบบฟอร์มเอกสารและบันทึกข้อมูล เพื่อ
บริการแก่นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแล้ว 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดท าข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษาและการลงทะเบียน 
 5.2 เพื่อท า รบ.1 ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา จ านวน 300 คน 
  6.1.2 รบ. 1 ประกาศนียบัตรศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 90 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 จัดท าข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษามีความถูกต้อง 
  6.2.2 จัดท า รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษา มีความถูกต้องตามรูปแบบ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  ห้องทะเบียน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

รับสมัครนักศึกษาใหม่/ขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา/
ลงทะเบียนเรียน 

             

ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม่/ 
จัดท าบัตรนักศึกษา/ 
บันทึกประวัตินักศึกษา 

             

จัดท าข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคล 

             

บันทึกผลการเรียน/
ตรวจสอบ/จัดท า GPA /รบ.
1 /รบ.2 ประกาศนียบัตร/
นักศึกษารับประกาศนียบัตร 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 13   8,000  

รวม 13   8,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 2   8,000  

รวมท้ังส้ิน 15   16,000  
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
    ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา   GPAX  GPA และ PR ของนักศึกษา ปวช.3 น าส่งต่อ 
อาชีวศึกษาจังหวัด และ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ถูกต้องทันตามเวลาท่ีก าหนด 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. จะได้รับ รบ.1 และประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีก าหนด 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  14 
โครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตร 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นายพิเชษฐ์   จินตสูต      1.2 นายเมฆา  ชาติกุล     
 1.3 นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์   งานทะเบียน    ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
          พันธกิจท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยฯได้ก าหนดให้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาท่ีจบการศึกษาแต่ละ
ระดับช้ัน      เป็นประจ าทุกปี ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา 
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ และท าให้นักศึกษามีความรักความ
ผูกพันต่อสถาบัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์  
     5.1  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา 
     5.2  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร  70  เปอร์เซ็นต์ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรตามวันเวลาท่ีก าหนด 

 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  ห้องทะเบียน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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              
เสนอผู้บริหารแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

             

ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจบ 
แต่ละระดับช้ัน 

             

พิธีมอบประกาศนียบัตร              
รายงานสรุป              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1   7,000  
    -  ค่าวัสดุ 1   6,000  

รวม 2   13,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน 2   13,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
      นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรประมาณ  70 เปอร์เซ็นต์ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
      นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีก าหนด 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 15  
โครงการ  จัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
        3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม 
     พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหน้าท่ีบริหารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
นักศึกษา และสนองนโยบายในการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อจัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา มีวัสดุเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซื้อวัสดุ              
3. สรุปรายงานผล
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ      

รวม  2,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน  2,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน 
 12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  16 
โครงการ  กีฬาและนันทนาการ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว   
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 กิจกรรมกีฬา และนันทนาการเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ รู้คุณค่าของการออกก าลังกาย เสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เป็น
ผลให้เกิดความรัก ความสมานฉันท์ กลมเกลียว ลดปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักศึกษา 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพกาย ใจ และห่างไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ าใจจากกระบวนการท างานและกีฬา และ
นันทนาการ 
 5.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง
นันทนาการ จ านวน 350 คน 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญของการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจ ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

3. สรุป/รายงานผล
การจัดกิจกรรม 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    40,000  

รวม    40,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน    40,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
             นักศึกษา ครูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก าลังกาย และนันทนาการ 
 11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             นักศึกษามีสุขภาพกาย ใจ ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ 
และให้อภัย 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  17  
โครงการ  กิจกรรมวันส าคัญ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพิทยา  คงอิ้ว 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีความสุข และรวมถึงเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตาม
วิถีชีวิต และสังคมไทยท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของสถาบันที่จัดท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
 กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นประกอบด้วยวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่  

วนัคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณค่า
ของความเป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 5.2 เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และท้องถิ่น 
 5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเทศกาลต่าง ๆ ทุกกิจกรรม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ จัดกิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเทศกาลต่าง ๆ 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วันปิยมหาราช              
4. วันพ่อแห่งชาติ              
5. วันขึ้นปีใหม่              
6. วันมาฆบูชา              
7. วันวิสาขบูชา              
8. วันอาสาฬหบูชา              
9. วันเข้าพรรษา              
10. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ 

             

11. สรุป/รายงานผล
โครงการ 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ   10,000   

รวม   10,000   
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน   10,000   

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ความส าเร็จของการร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตไทย 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
     12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน 
 12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  18  
โครงการ  เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักศึกษา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพิทยา  คงอิ้ว 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
   3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นกิจกรรมการวัดระดับความสามารถของร่างกาย เพื่อ
ประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ค วาม
ทนทานของกล้ามเนื้อ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่งว่องไว และความ
ทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันทุกปีเป็นประเพณีเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ท้ังด้านร่างกาย และจิตใจในช่วงต้นปีการศึกษา ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพพลานามัย การ
กีฬา แก่นักเรียน นักศึกษา 

 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพร้อมทางกายแก่นักเรียน นักศึกษา 
5.2 เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากส่ิงเสพติดของ
นักศึกษา 
5.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
5.4 เพื่อสร้างความสามัคคี การท างานเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จ านวน 300 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน 
นักศึกษา มีพลานามัย บุคลิกภาพ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด เสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ าใจ
จากกระบวนการท างาน 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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 และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ   15,000   

รวม   15,000   
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน   15,000   

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ความส าเร็จของการจัดเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 

     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             นักศึกษาได้เสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ   การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  19  
โครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง และ
แผนกวิชาทุกแผนกวิชา    ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝุายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
            มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
             มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของผู้เรียน เพื่อ
เป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาคุณธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้น า ผู้พัฒนา ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ได้
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 
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5.  วัตถุประสงค์  
    5.1 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น า ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปูองกันปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.2 เพื่อให้ผู้น ามาด าเนินการขยายผลสู่ชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
           นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาความเป็นผู้น า ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข จ านวน 200 คน 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
             นักเรียนนักศึกษา มีภาวะผู้น า ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และ
จริยธรรม 200 คน 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการ              
   2.1 การวางแผน
งานคุณธรรม 

             

   2.2 สร้างกลไกการ
ลงมือปฏิบัติ 

             

   2.3 ก าหนดการ
ติดตามนิเทศงาน 

             

   2.4 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

             

3. สรุปและรายงานผล              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน  
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
   - ค่าตอบแทน      
- ค่าใช้สอย      
- ค่าวัสดุ  10,000    

รวม  10,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน  10,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
          นกัเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และ
จริยธรรม จ านวน 200 คน 
     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และ
จริยธรรม จ านวน 200 คน 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      รายงานผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จส้ิน 
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โครงการท่ี  20  
โครงการ  ค่ายคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพิทยา  คงอิ้ว 
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.   ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของ
ผู้เรียน เพื่อเป็นการตอบสอนงนโยบายดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น าตามธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นผู้น า ผู้พัฒนา ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ได้ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สามารถ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 

 

5.  วัตถุประสงค์  
     5.1 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น า ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปูองกันปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     5.2 เพื่อให้ผู้น ามาด าเนินการขยายผลสู่ชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พัฒนาความเป็นผู้น าตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข จ านวน 150 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษาใหม่มีภาวะผู้น า ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม              
3. สรุป/รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน  4,000    
    -  ค่าใช้สอย  20,000    
    -  ค่าวัสดุ  6,000    

รวม  30,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน  30,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
                นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตได้ มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พร้อมด้วยจิตอาสาคุณธรรม และจริยธรรม 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
       การติดตามโดยการรายงานผลการอบรมและการประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  21  
โครงการ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพงษ์ศักดิ์   ชายะพันธ ์
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก การแปรปรวน
ของฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการด ารงวิถีชีวิตของมนุษย์ สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุุมเฟือย ท าลายส่ิงแวดล้อม ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะตามมา ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
คมนาคมขนส่ง ภาคท่ีอยู่อาศัยเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมติดตามมา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการมี 
ส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ในการด าเนินการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกการใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น น าไปสู่ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ปุาไม้ การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง มลพิษ 
ทางการเกษตร 
 5.2 เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา และร่วมกับชุมชนสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 100 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจ ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และพื้นท่ีในจังหวัดพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วางแผนเขียน
โครงการ 

             

2. เสนอโครงการ              
3. ขออนุญาตจัดซื้อ
วัสดุ 

             

4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

             

5. สรุปโครงการ              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 4   3,000  

รวม 4   3,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 4   3,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี มีจิตบริการ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  22 
โครงการ  ดนตรีสร้างสุขภาพเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายมลฑา  กุลฑล 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธไ์ว้เมื่อหลายสิบปี ดังเช่น พระราชนิพนธ์ ดนตรีเป็นส่ือกลาง 
ท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่ความสุนทรีทางจิตใจ คนท่ีมีดนตรีในหัวใจจะมีสมาธิยาว อารมณ์เยือกเย็น ตัดสินใจ
ด้วยความรอบคอบ การให้เยาวชนได้ฝึกเรียนรู้อย่างลึกซึ้งสามารถสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจส่งผลดี
ต่อจิตใจในอนาคตได้  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นบ่อนท าลาย
ทรัพยากรและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างมาก และปัจจุบันนี้ ยาเสพติดยังได้เข้ามาแพร่หลาย
ในสังคมเราเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากผู้ใหญ่จะติดยาเสพติดแล้ว ยังมีเยาวชนไทยอีกมากท่ีติดยาเสพติด 
ส าหรับผู้ท่ีติดยาเสพติดท้ังหลายนี้ จะไม่สามารถประกอบอาชีพท าการงานต่าง ๆ ได้แล้ว ยังก่อ
อาชญากรรม ท าให้เกิดปัญหาต่อสังคม กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้ไม่ได้เสพยาเสพติดอีกด้วย 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการน าเสนอผลงานทางด้านดนตรีของคนรุ่นใหม่ใส่ใจสร้างสุขสู่พื้นท่ีสาธารณะ 
และการรณรงค์ให้เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด จึงเกิดโครงการ ดนตรีสร้างสุขภาพเยาวชนไทย 
ห่างไกลยาเสพติด 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้บทเพลงและเสียงดนตรีเป็นส่ือสร้างสุขภาวะสู่เยาวชนและสังคม 
 5.2 เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสท ากิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5.3 เพื่อปรับปรุงวงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ รองรับ อกท. ภาคใต้ ปี 2561 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ จ านวน 1 วง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 วิทยาลัยฯ มีวงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ ท่ีได้มาตรฐาน 
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกความสามารถด้านดนตรีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. อนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง              
3. ด าเนินการตาม 6.1-6.2              
4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 11   40,000  

รวม 11   40,000  
รวมท้ังส้ิน 11   40,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต   วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ จ านวน 1 วง 
 11.2 ผลลัพธ์  
             นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของการแสดงออกในด้านท่ีเหมาะสม และเป็นการรณรงค์ให้
เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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โครงการท่ี  23  
โครงการ  งานพยาบาล 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมนึก  รัตนวิมล 
     งานสวัสดิการและพยาบาล   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะ
อาชีพ เป็นคนดีมีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
   3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากสถานศึกษาท่ีมีนักศึกษา ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี จ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้บุคคล
ดังกล่าวเจ็บไข้ได้ปุวยหรือประสบอุบัติเหตุขณะเรียนหนังสือและปฏิบัติงาน ดังนั้น งานพยาบาลจึง
จ าเป็นต้องจัดยาและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและบรรเทาอาการปุวยไข้ได้ 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลขั้นต้นแก่นักศึกษาและบุคลากร 
 5.2 เพื่อแนะน าให้ความรู้การปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา 
 5.3 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สามารถเรียน และปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บริการยาให้นักศึกษาและบุคลากร ประมาณ 80 คน/ปี 
   6.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ประมาณ 10 คน/ปี 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครู อาจารย์ และนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 95% ขึ้นไป 
   6.2.2 นักศึกษาได้รับความรู้จากการให้ค าแนะน าและการจัดปูายนิเทศให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ โรคต่าง ๆ 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง  
                            จังหวัดพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซื้อวัสดุ              
3. บริการยาและ
เวชภัณฑ์  

             

4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 19 2,500    
                                รวม 19 2,500    
หมวดค่าครุภัณฑ์  1,000    
                     รวมท้ังส้ิน  3,500    
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สามารถเรียน และปฏิบัติงานได้ปกติ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ดี 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  สมุดบันทึกการใช้บริการ 
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โครงการท่ี  24  
โครงการ  กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยพัทลุง 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพิทยา  คงอิ้ว 
     งาน อกท.หน่วยพัทลุง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรของนักศึกษา ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้ในการ
พัฒนานักศึกษาอาชีวเกษตรโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
และประสบการณ์น าไปสู่การพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้ 
 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มีเปูาหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ และประสบการณ์
ด้านทักษะวิชาชีพ การหารายได้ และออมทรัพย์ การเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปีโดยคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับหน่วย และสมาชิกทุก ๆ คน ภายใต้การก ากับดูแล และให้ค าแนะน าปรึกษาของครูที่ปรึกษา 
 การพัฒนาตนเองของมวลสมาชิก ความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องใน
แต่ละปีการศึกษาสมาชิกต้องใช้ความพยายาม ความเข้มแข็งอดทน และก าลังใจท่ีเข้มแข็งเพื่อชนะ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของสมาชิกในระดับ
หน่วยควรน ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกคนอื่น ๆ และบุคคลท่ัวไปได้ทราบ ตลอดจนให้
สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกด้วยท้ังระดับหน่วย ระดับภาค 
และระดับชาติ 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ท่ีมีผลงานและประสบความส าเร็จ และผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ องค์การฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นบุคคลตัวอย่างสร้างแรงจูงใจให้
สมาชิก อกท. คนอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเองในอนาคต 
 5.2 เพื่อให้สมาชิกได้น าความรู้ และผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
 5.3 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ 
โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ 
 5.4 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน ภาวะผู้น า และการมีส่วนรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
 5.5 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างสมาชิก อกท. 
 5.6 เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 5.7 เพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับหน่วย โดย
กิจกรรมท่ีด าเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย ประกอบด้วย 
   1.1 การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจ าปีการศึกษา 2561 
   1.2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 8 สาขาวิชาชีพ 
   1.3 การประกวดผลงาน และความก้าวหน้าทางการเกษตร 
   1.4 การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท. 
   1.5 การประกวดนิทรรศการวิชาการ 
   1.6 การแสดงนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม 
   1.7 การแสดง และจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก อกท. 
   1.8 การน าเสนอผลงาน อกท. 
   6.1.2 สมาชิก อกท. ของหน่วยพัทลุงทุกคนมีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค 
ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 ประมาณ 100 คน 
   6.1.3 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง มีโอกาสร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 
2560 ประมาณ 50 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ได้พัฒนาความเป็นเลิศ และมีทักษะประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพ รู้จักการหารายได้และออมทรัพย์ ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้น า ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามล าดับข้ันหรือกระบวนการ อกท. 
   6.2.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ ทักษะประสบการณ์ทางด้านการเกษตรไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศไทยได้ 
   6.2.3 สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม อกท. ท่ีถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

3. ประชุม              
4. ด าเนินโครงการ              
5. สรุปผลและรายงานผล              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย  35,000    
    -  ค่าวัสดุ  65,000    
                                รวม  100,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน  100,000    
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 สมาชิก อกท. ท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
ท้ังในด้านวิชาการ และงานอาชีพที่น่าสนใจ 
     11.1.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การฯ มากขึ้น 
     11.1.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเกษตร 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    11.2.1 อกท.หน่วยพัทลุง สามารถคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทน
ร่วมงานประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ 
  11.2.2 ประชาชน และผู้มาร่วมงานได้มีความรู้ความเข้าใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม 
อกท. 
  11.2.3 สมาชิกด าเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 การรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ประมวล วิเคราะห์ น าเสนอเพื่อการพัฒนา 
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โครงการท่ี  25  
โครงการ  บริหารความเสี่ยง 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางนุบล ทวีตา 
     งานปกครอง  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันปัญหาทางด้านความเส่ียงในกลุ่มเยาวชนมีจ านวนเพิ่มข้ึน นักเรียน นักศึกษาขาดความรู้ 
ทักษะการด ารงชีวิต สภาพอ่อนแอ จะถูกหลอกให้หลงใหลในอบายมุขได้ง่าย ท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคมและประเทศชาติ การจัดโครงการบริหารความเส่ียง เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักแยกส่ิงดีไม่ดี 
รู้จักการปฏิเสธอบายมุข และมีจิตใจเข้มแข็ง เป็นคนดีของสังคม 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ยาเสพติด ความปลอดภัย ทะเลาะวิวาท การ
ต้ังครรภ์ 
 5.2 เพื่อคัดกรองกลุ่มดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
 5.3 เพื่อบ าบัดฟื้นฟูนักศึกษากลุ่มเสพยาเสพติดและกลุ่มมีปัญหา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 187 คน 
   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง จ านวน 50 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจความเส่ียง 5 ด้าน 
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตอาสา 
7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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              
5. เผยแพร่              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน  
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน 1   1,000  
    -  ค่าใช้สอย 1   500  
    -  ค่าวัสดุ 2   3,500  
                                รวม 4   5,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                      รวมท้ังส้ิน 4   5,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 5 ด้าน จ านวน 187 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหาให้เปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มปกติ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการ 
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โครงการท่ี   26 
โครงการ  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2560 และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ         
            ระดับภาค 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 กิจการลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
และศีลธรรม โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับ
ผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เป็นผู้มีวินัยเพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของ
การท าประโยชน์เพื่อสังคมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ
วิสามัญ และเข้าร่วมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญระดับภาคขึ้น 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อฝึกการท างานร่วมกันอย่างมีระบบและมปีระสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อเป็นการฝึกและทดสอบสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจในการด ารงชีวิต 
 5.3 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาจิตให้มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
 5.4 เพื่อเสริมสร้างความดี มีคุณธรรม จริยธรรมให้นักศึกษา 
 5.5 เพื่อช่วยในการฝึกนักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักสังเกต และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
เข้าใจการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 นักเรียน นกัศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม มีความประพฤติท่ีดี 
    6.2.2 ลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง / ค่ายลูกเสือ จ.ตรัง หรือค่ายลูกเสือ จ.สตูล   
                               (ระดับภาค) 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วางแผนเขียน
โครงการ 

             

2. เสนอโครงการ              
3. ขออนุญาตจัดซื้อ
วัสดุ 

             

4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

             

5. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน 1   2,000  
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 8   8,000  

รวม 9   10,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 9   10,000  
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 50 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            11.2.1 ลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  11.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม มีความประพฤติท่ีดี 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 

1. จ านวนลูกเสือวิสามัญท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม - แบบส ารวจ 

2.นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา 
ช่วยเหลือสังคม มีความ
ประพฤติท่ีดี 

- สังเกต 
- ตรวจสอบประเมินผลการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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โครงการท่ี  27  
โครงการ  เยี่ยมบ้านหรือที่พักนักศึกษา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นางสุณี กาญจนจันทร์ 1.2 บุคลากรประจ างานครูที่ปรึกษา 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาด าเนินโครงการ 
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่
ของผู้เรียน เป็นภารกิจหนึ่งท่ีก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการซึ่งการเยี่ยมบ้านเพื่อได้รู้จักตัวตน 
และความเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษา จะได้ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลผู้เรียนได้ดียิ่ง เป็นการช่วย 
ลดปัญหาการออกกลางคันได้แนวทางหนึ่ง  จึงได้จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาข้ึน   
 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อเยี่ยมบ้าน หรือ ท่ีพักของนักเรียนนักศึกษา 

  5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูทีป่รึกษาเยี่ยมบ้านนักศึกษา  หอพัก  บ้านเช่า  และท่ีพักนักศึกษาทุกคน  คิดเป็น
ร้อยละ  100 



115 
 

   

 6.1.2 ครูที่ปรึกษาได้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองนักศึกษาทุกคน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ 
ส่งเสริม  และสนับสนุน  เป็นรายบุคคลต่อไป 

6.2.2 ครู  ผู้ปกครอง  สถานศึกษา  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ข้ันตอน 

การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. 

เสนอขออนุมัติโครงการ              

เตรียมการอบรม              

ด าเนินโครงการ              

สรุปผลโครงการ            
 

 
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1 10,000    
    -  ค่าวัสดุ 1 10,000    

รวม 2 20,000    
รวมท้ังส้ิน 2 20,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ครูที่ปรึกษา เย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาทุกคน 
     11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       ครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี มีความเข้าใจในตัวนักศึกษา 
แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ส่งผลให้ลดปัญหาการออกกลางคันได้ 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 วัดความพึงพอใจของผู้ปกครอง  และสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้าน 
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โครงการท่ี  28  
โครงการ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  และท้องถ่ิน ในการลดปัญหา 
            การออกกลางคัน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุณี กาญจนจันทร์ 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นมีความใกล้ชิด รู้จักผู้เรียนในมิติต่างๆ เช่น ความ
เป็นอยู่ ลักษณะนิสัย  และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นอย่างดี ฉะนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนชนและท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับครูที่
ปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีก าหนดช่วยลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้ จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 

5.  วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการศึกษาและด้านพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
    5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสานงานเรื่องการ
ส่งเสริม ดูแลนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ  1  ครั้ง  รวม 2 ครั้ง 
   6.1.2 ผู้ปกครอง  ครูท่ีปรึกษา  เข้าร่วมประชุม  จ านวน  250  คน  จ านวน 2 ครั้ง 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลส่งเสริม และสนับสนุนด้านการเรียน และด้านอื่น ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการประชุม
ผู้ปกครอง 

             

3. สรุปผลการประชุม              
4. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 8   17,040  

รวม 8   17,040  
รวมท้ังส้ิน 8   17,040  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
             11.1.1 ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลการศึกษาและด้านพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาใน
ปกครอง 

    11.1.2 ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
   การติดตาม ตามแผนปฏิบัติงาน และการประเมินผล รายงานผลเมื่อส้ินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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โครงการท่ี  29  
โครงการ  แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา ชูแสง 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันการแนะแนวมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษาทุกระดับ  เนื่องจากนักเรียน  
นักศึกษามีปัญหาต่าง ๆ  มากมาย  เช่น  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา  อาชีพ  ตลอดจนการ
ปรับตัวของบุคคล  นอกจากนี้แล้วสถานศึกษาเกษตรมีนักเรียนสนใจเข้ามาศึกษาต่อมีจ านวนลดลง
เมื่อเทียบกับอดีตท่ีผ่านมา  การจัดกิจกรรมแนะแนวจะช่วยให้มีนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น  
นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิต  การเรียนการสอน  รู้จักตนเองและยอมรับตนเอง  สามารถปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  มีแนวทางในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและด ารงตนในสังคม
ได้อย่างมีความสุขเหมาะสม  น าศักยภาพที่ตนเองมีอยู่มาพัฒนาต่อยอด  เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมี
ความรู้และทักษะในการท างาน  ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาท่ีจะศึกษาต่อได้อย่างมั่นใจ  หรือตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพได้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
  5.1  เพื่อติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
     5.2  เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  5.3  เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
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     5.4  เพื่อด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศกึษา 
 5.5  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันต่าง ๆแก่นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ           
           6.1.1  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ได้ร้อยละ  90 
           6.1.2  นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานท าหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 80 
   6.1.3  นักศึกษาท่ีขอกู้ยืมเงินได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมทุกคน ร้อยละ 100 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
           6.2.1  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาได้ 
           6.2.2  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
           6.2.3  นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบและได้กู้ยืมเงินทุกคน 
7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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
ด าเนินงาน 

             

ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

สรุปผลการด าเนินงาน              
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 

รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      

    -  ค่าวัสดุ      

                                รวม      

                      รวมท้ังส้ิน  - - -  
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10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
 10.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
          1)  นักศึกษามีความรู้  ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตในอนาคต 
          2)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2560  ได้ร้อยละ  90 
          3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานท าหรือศึกษาต่อร้อยละ  80 
             4)  นักศึกษาท่ีขอกู้ยืมเงินได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืมทุกคน ร้อยละ 100 
11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
         11.1  การติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
       11.2  การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  30  
โครงการ  ปัจฉิมนิเทศ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา  ชูแสง    
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

       มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง  บางคนยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ของตนเองได้  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ส ารวจตนเอง  ได้เข้าใจถึง
ความต้องการของตนเอง  มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพและการศึกษาต่อ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะชีวิต ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีขึ้น  ดังนั้นจึงเห็นควรมีโครงการนี้  
 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
    5.2  เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
    5.3  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะชีวิต  
 

6.  เปูาหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 
           6.1.1  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ได้รับการปัจฉิมนิเทศร้อยละ 90 
         6.1.2  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพและตัดสินใจ มีทักษะชีวิต 
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   6.2  เชิงคุณภาพ           
    6.2.1  นักศึกษาทุกคนมีความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  6.2.2  นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้ทุกคน 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

เขียนโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

             

ประชุมวางแผน 
การด าเนินการ 

             

ด าเนินงานตามแผน              
สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

             

 

9.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 

รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      

    -  ค่าตอบแทน      

    -  ค่าใช้สอย      

    -  ค่าวัสดุ 2   2,000  

                                รวม 2   2,000  

                           รวมท้ังส้ิน 2   2,000  

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     10.2 ผลลัพธ์(Outcome)พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             10.2.1 นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
             10.2.2 นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
           10.2.3 นักศึกษามีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 
11.  การติดตามและประเมินผล 
       11.1  การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
       11.2  การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  31  
โครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา  ชูแสง    
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

       มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จะแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแห่งอื่น  
เนื่องจากมีนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โครงงาน  (Project – 
Based  Learning) การเรียนโครงการ Bilingual  English และการเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(RBL) ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอน  นักเรียนท่ีสมัครเข้ามาเรียนในระดับช้ัน  ปวช.1  และ  ปวส.1  
อาจจะไม่เข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานศึกษาเกษตร
ได้  งานแนะแนวฯจึงจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
นักศึกษาใหม่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การปรับตัว หลักสูตรการเรียนและ การทัศนศึกษา 
ดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ตรง 
 

5. วัตถุประสงค์    
 5.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
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 5.2  เพื่อนักศึกษาใหม่ได้ไปทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
 5.3  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับบริบทของสถานศึกษา 

6.  เปูาหมาย    
  6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1  นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศร้อยละ 90 
        6.1.2  นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้  ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงาน 
        6.1.3  นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ทุกคน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1  นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 
        6.2.2  นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้  ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
        6.2.3  นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ดีขึ้น 

7. พื้นท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

เขียนโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

             

ประชุมวางแผน 
การด าเนินการ 

             

ด าเนินงานตามแผน              
สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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9.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 

รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      

    -  ค่าตอบแทน 1  12,000   

    -  ค่าใช้สอย      

    -  ค่าวัสดุ 4  8,000   

                                รวม   20,000   

                           รวมท้ังส้ิน   20,000   

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     10.1 ผลผลิต(Output)พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
     10.2 ผลลัพธ์(Outcome)พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            1)  นักศึกษาร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
            2)  นักศึกษาใหม่ร้อยละ  80  ได้ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 
            3)  นักศึกษาใหม่ร้อยละ  75  ปรับตัวเข้ากับเพื่อน  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และครูอาจารย์ 

11.  การติดตามและประเมินผล 
       11.1  การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
       11.2 การประเมินผล  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  32  
โครงการ  เพิ่มปริมาณผู้เรียน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา ชูแสง 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

       มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 จากปัญหานักเรียนท่ีมาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
วิทยาลัยฯ ใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวการศึกษา การฝึก 
108 อาชีพ การจัดดนตรี การจัดมหกรรมอาชีพ แจกแผ่นพับ ใบปลิว จัดนิทรรสการ จัดปูายนิเทศ 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ จัดกิจกรรม Open House กิจกรรม Road Show แต่จ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ไม่เพิ่มข้ึน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากขาดความรู้การเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร หรือรูปแบบการ
เรียนการสอน ดังนั้นงานแนะแนวจึงปรึกษาหารือกับทีมงานเพื่อจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเชิญวิทยากรจากสถาน
ประกอบการท่ีท า MOU กับวิทยาลัยฯ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 5.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       ผู้บริหารและครูแนะแนว จ านวน /80 สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสถานศึกษาละ 2 คน รวม 
160 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจ านวนเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกันปีท่ีผ่านมา 
   6.2.2 ผู้บริหารและครูแนะแนว มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
   6.2.3 นักเรียน ช้ัน ม.3 และ ม.6 มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
และสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ประชุมกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

3. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

4. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 2    24,000  
    -  ค่าวัสดุ 5   16,000  

รวม 7   40,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 7   40,000  
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ผู้บริหารและครูแนะแนว จ านวน 80 สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสถานศึกษาละ 2 คน 
รวม 160 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             นกัศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจ านวนเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  แบบสอบถาม 
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โครงการท่ี  33  
โครงการ  จัดท าคู่มือนักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา  ชูแสง 
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

       มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันคู่มือนักศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อนักศึกษาทุกคนทุกระดับการศึกษา  
เนื่องจากคู่มือเปรียบเสมือนเป็นค าตอบในการศึกษา การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา  ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ  คู่มือนักศึกษา  ประกอบไปด้วยข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ  หลักสูตรการเรียน
การสอน  แผนการเรียน การวัดผลประเมินผล ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและของ
วิทยาลัยฯ  งานแนะแนวการศึกษา  การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  งานปกครอง  งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา  กิจกรรม อกท.  งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  ระเบียบห้องสมุด  และงานวิทยบริการ  
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อนักศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค์    
 5.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 

6.  เปูาหมาย    
  6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคู่มือนักศึกษาทุกคน 
        6.1.2  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
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   6.2  เชิงคุณภาพ 
        6.2.1  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคู่มือนักศึกษาทุกคน 
        6.2.2  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ทุกคนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใน
สถานศึกษา 
7. พื้นท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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 
การด าเนินการ 

             

ด าเนินงานตามแผน              
สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

             

 

9.  ค่าใช้จ่าย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 

รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      

    -  ค่าตอบแทน      

    -  ค่าใช้สอย      

    -  ค่าวัสดุ 1  16,000   

                                รวม 1  16,000   

                           รวมท้ังส้ิน 1  16,000   

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ร้อยละ  100  มีคู่มือนักศึกษา  ปวช.1 และปวส.1 ร้อยละ  80  
ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

11.  การติดตามและการประเมินผล   
      รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  34 
โครงการ  จัดหาทุนการศึกษา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา  ชูแสง    
     งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

       มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เป็นสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน นักศึกษา ท่ีครอบครัวมี
ฐานะยากจน ด้อยโอกาส  ประกอบกับอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมขนาดเล็ก ถ้าผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
นักศึกษาก็ตกต่ าไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการต่อยอดทางการศึกษา จึงจัดให้มี
โครงการนี้เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษาได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 60 
   6.1.2  จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้จ านวน  50 ทุน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาน าเงินทุนการศึกษามาใช้ในการเรียน  
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   6.2.2  ผู้ให้ทุนการศึกษาต้องการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขัน้ตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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              
ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

สรุปผลการด าเนินงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 2   3,000  
    -  ค่าวัสดุ 4   2,000  
                                รวม 6   5,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 6   5,000  
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้จ านวน 60 ทุน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา  จ านวน 60 คน 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา 
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โครงการท่ี  35  
โครงการ  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ 
     งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    พันธกิจท่ี  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
    3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

       มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
            มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
  วิทยาลัยฯ ได้รับนโยบายและงบประมาณเพื่อให้ด าเนินการงานปฏิรูปกินฟรี อยู่ฟรี ใน
ระดับช้ัน ปวช. จึงมอบให้งานสวัสดิการฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองดังกล่าว เพื่อให้การบริการ
แก่นักเรียนให้ท่ัวถึง มีความพอใจ ด ารงชีพอยู่ระหว่างเรียนอย่างมีความสุขตามอัตภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อบริการจัดการนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพื่อดูแลการรับประทานอาหารประวันของนักเรียนปฏิรูป 
 5.3 เพื่อให้การบริการด้านท่ีพัก ตลอดถึงอ านวยความสะดวกในหอ 
 5.4 เพื่อจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายอาหารแก่นักศึกษาท่ัวไป 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน ปวช. จ านวน 101 คน 
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   6.1.2 นักเรียน ปวส. จ านวน 149 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนมีท่ีพักท่ีเหมาะสม 
   6.2.2 มีอาหาร น้ าด่ืม บริการวันละ 3 ม้ือ 
   6.2.3 มีสถานท่ีรับประทานอาหารแก่นักศึกษาท่ัวไป 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซื้อวัสดุ/บริการ 
ดูแลนักเรียน นักศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา 

             

3. สรุปรายงานผล
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 
 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบเงินอุดหนุน 
    -  ค่าตอบแทน     อุดหนุนท่ัวไป 
    -  ค่าใช้สอย  50,000   ค่าจัดการเรียน 
    -  ค่าวัสดุ  350,000   การสอน 
                                รวม  400,000    
                           รวมท้ังส้ิน  400,000    
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียนมีท่ีพักและได้รับสวัสดิการ   
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ติดตามโดยรายงานผลประจ าเดือน และการรายงานสรุปเมื่อส้ินสุดโครงการ 



135 
 

   

โครงการท่ี  36  
โครงการ  งานบริการวิชาการและวิชาชีพ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
          2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
          3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    พันธกิจท่ี  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา  
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นอกจากมีหน้าท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ 

นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันแล้ว ยังมีหน้าท่ีในการบริการชุมชนทางด้านวิชาการต่าง ๆ และ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจ เพื่อให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเอง 
ครอบครัว ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน สังคมโดยรวมมีผลต่อเศรษฐกิจของ
จังหวัด ประเทศ ตลอดจนให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ท่ีได้แล้วไปเผยแพร่บริการในชุมชน 
เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในอาชีพ สามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้ครู และนักเรียนน าความรู้ด้านวิชาการจัดบริการและเผยแพร่ในงานต่าง ๆ 
 5.2  เพื่อฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี และประชาชน
ผู้สนใจ 
     5.3  เพื่อสร้างงานและรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้ด้านวิชาการ จ านวน 200 คน 
   6.1.2  ครู และนักเรียน จ านวน 30 คน น าความรู้ไปเผยแพร่บริการความรู้ด้านวิชาชีพแก่
ผู้สนใจ 
   6.1.3  แผนกวิชาท้ัง 7 แผนก บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน วิทยาลัย โรงเรียน ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝน อบรมวิชาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเกิดความ
เช่ือมั่นในอาชีพ 
    6.2.2  สร้างเสริมอาชีพให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพิ่มรายได้ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานท่ีภายนอกวิทยาลัยฯ 
                             โดยก าหนดตามต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วางแผน เขียน
โครงการ 

             

2. เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

             

3. ด าเนินการตามแผน
โครงการ 

             

4. สรุปผลโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 2 10,000    
    -  ค่าวัสดุ  40,000    
                                รวม  50,000    
                           รวมท้ังส้ิน  50,000    
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
     11.1.1 นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเข้ารับการอบรมวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 200 คน 
   11.1.2  ครู นักเรียน นักศึกษา จ านวน 30 คน ได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 

  11.1.3  จัดบริการความรู้ วิชาชีพ แก่ผู้สนใจ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
      11.2.1  สร้างอาชีพเสริมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ประชาชนท่ัวไป 
    11.2.2  ครู นักเรียน นักศึกษา จัดบริการความรู้ วิชาชีพ แก่ผู้สนใจ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
   การประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 
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โครงการท่ี  37  
โครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 
     งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นอกจากมีหน้าท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ 

นักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันแล้ว ยังมีหน้าท่ีให้ค าแนะน า ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร เพื่อให้มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้แก่ตนเอง ครอบครัว ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันจะเกิดผลต่อนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และ
สังคมโดยรวม ตลอดจนให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาในการน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่และบริการสู่
ชุมชน เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในอาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน สถานศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการพิเศษและบริการชุมชน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ทางการเกษตร  เพื่อพัฒนาประสบการณ์และฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านการเกษตร 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพทางการเกษตรและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง 
โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นรุ่นๆ โดยระยะเวลาในการฝึกอบรมจะแบ่งตามประเภทของหลักสูตร  
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะส้ันทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู 
เจ้าหน้าท่ี และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ บริการวิชาชีพแก่ผู้สนใจ สร้างงานและรายได้แก่
นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป 
      5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพ 

5.4  เพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร/สนับสนุนโครงการต่างๆเท่าท่ีจ าเป็น 
5.5  เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดบริการวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ

เกษตรกรทั่วไป 
5.6  สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนท่ัวไป 

 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  หลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะส้ันจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกรทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  120 คน 
   6.1.2  หลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกรทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  120 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  เพื่อฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะส้ันทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
    6.2.2  เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ บริการวิชาชีพแก่ผู้สนใจ สร้างงานและ
รายได้แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป 

  6.2.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
   6.2.4  เพื่อให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดบริการวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และเกษตรกรทั่วไป 

  6.2.5  สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนท่ัวไป 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานท่ีภายนอกวิทยาลัยฯ โดย
ก าหนดตามความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เตรียมงาน ส ารวจ
หลักสูตรฝึกอบรมตาม
ความต้องการของ
นักเรียน นักศึกษาและ
เกษตรกรทั่วไป 

             

2. วางแผน ก าหนด
หลักสูตร จัดตารางการ
ฝึกอบรม 

             

3. ด าเนินการฝึกอบรม
ตามแผนงานของ
หลักสูตร 

             

4. รายงานผลการ
ฝึกอบรม แต่ละ
หลักสูตร 

             

5. ติดตามและ
ประเมินผล          
การฝึกอบรม 

             

6. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน 450 ชม. 90,000    
    -  ค่าใช้สอย 120 คน 12,000    
    -  ค่าวัสดุ 240 คน 72,000    
                                รวม      
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน  174,000    
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพ
เกษตรระยะส้ัน ไม่น้อยกว่า 120 คน 
     11.1.2  นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
เกษตรกรรมระยะส้ันไม่น้อยกว่า 120 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
      11.2.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตร
ระยะส้ัน  ไม่น้อยกว่า 120 คน 
    11.2.2  นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปผ่านการอบรมตามหลักสูตรเกษตรกรรม
ระยะส้ัน  ไม่น้อยกว่า 120 คน 

   11.2.3 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปสามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ 

การพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  การประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 
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โครงการท่ี  38  
โครงการ  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนวัฒน์  ทองนุ้ย  
     งานแผนกวิชาพืชศาสตร์   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
           มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเนิน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง รวมท้ังได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใยต่อวิถีชีวิตของพสกนิกรท่ีช่วยกันรักษาปุา เพื่อช่วยกันสนับสนุนและ
ด าเนินการในเรื่องของการเกษตรกรรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการสร้างผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่
ท าลายสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

5.  วัตถุประสงค์  
  5.1  เพื่อสนองแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      5.3  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท 

5.4  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5.5  เพื่อให้เกิดการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ในด้านชีวภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อ

สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  เผยแพร่ความรู้ บูรณาการในรายวิชาท่ีสอนให้กับนักเรียน จ านวน 200 คน 
   6.1.2  เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง จ านวน 3 หมู่บ้าน 
   6.1.3  ให้บริการน้ าสกัดชีวภาพ ใช้เป็นตัวอย่าง จ านวน 1,000 ลิตร 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์
และวางแผน 

             

2. เสนอโครงการ              
3. จัดเตรียมเอกสาร 
โปสเตอร์ ส่ือ 

             

4. จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ 

             

5. ด าเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้ สาธิต 

             

6. บริการเช้ือจุลินทรีย์ 
อีเอ็ม 

             

7. สรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ      
                                รวม    20,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน    20,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และน าไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากขึ้น 
     11.1.2  นักศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้และฝึกทักษะผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง จ านวน 320 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ     
      รายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน และสรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  39   
โครงการ  จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐกร  อาจทอง 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการศึกษาในรูปแบบในระบบ นอกระบบ และ
ทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
คหกรรม ฯลฯ เป็นการจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและการด าเนินงานมีทักษะการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ มีการฝึกทักษะตามสาขานั้น ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายวิชาการได้จัดท าโครงการนี้เพื่อจัดซื้อ
จัดหาวัสดุฝึกในการเรียนการสอนให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดหาวัสดุการเรียนการสอน 
 5.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา  

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
     6.1.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุฝึกครบทุกสาขาวิชา 
     6.1.2 ให้การฝึกทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
      6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์              
3. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

4. สรุปรายงาน
โครงการภาคเรียนท่ี 
2/60 

             

 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 
 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     งบเรียนฟรี  
15 ปี     -  ค่าตอบแทน     

    -  ค่าใช้สอย     
    -  ค่าวัสดุ   400,000  

รวม   400,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์     

รวมท้ังส้ิน   400,000   
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       แผนก สาขาวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนได้ครบถ้วน
ทุกสาขาวิชา    
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกสาขาวิชาของสถานศึกษา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 บันทึกการเรียนการสอน 
 12.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 12.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา 
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โครงการท่ี  40   
โครงการ  จัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะ อกท. 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐกร  อาจทอง 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับหน่วย 
ระดับภาค ระดับชาติ  เป็นประจ าทุกปี เป้าหมายในการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นการจัดเน้นการเรียนรู้
ควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาอาชีพ
และแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนบูรณาการกับการฝึกทักษะ น าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และนักเรียน นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี มีประสิทธิภาพ   จึงได้จัดท าโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาและฝึกทักษะ 
อกท. สาขาต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุฝึกทักษะ อกท. สาขาต่าง ๆ 
 5.2 เพื่อให้การฝึกทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดหาวัสดุฝึกทักษะ อกท. สาขาต่าง ๆ 
  6.1.2 ฝึกทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ทักษะ อกท. ครบทุกด้าน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางทักษะ อกท. ผ่านเกณฑ์ 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ              
2. ด าเนินโครงการ              
3. สรุปผลและ
รายงานผล 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     เรียนฟร ี

 15 ปี     -  ค่าตอบแทน     
    -  ค่าใช้สอย     
    -  ค่าวัสดุ   100,000  

รวมท้ังส้ิน   100,000   
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       แผนก สาขาวิชา มีวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะ อกท. ได้ครบถ้วน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกทักษะผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ   
     การแข่งขันทักษะ อกท. ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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โครงการท่ี  41   
โครงการ  ฝึกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นายสมพร ด ายศ   1.2 นายเมฆา ชาติกุล 
 1.3 นางเปรมฤดี ด ายศ  1.4 นางกาญจนี เตชะวรลักษณ์ 
     แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารการจัดการศึกษาระดับปริญญา 
                 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับปริญญา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืชมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
พ.ศ.2558 มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
ยืดหยุ่น เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการท่ีหลากหลายของตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินผลและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหาร
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จัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 17 ระดับการปฏิบัติการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือ
การฝึกอาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจึงได้จัดท าโครงการฝึกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชนี้ขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อจัดการฝึกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกช้ันปีและทุกคนได้รับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกช้ันปีและทุกคนท่ีฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการ              
   2.1 การวางแผน
การฝึกอาชีพ 

             

   2.2 ปฏิบัติตาม
แผนงาน 

             

   2.3 นิเทศติดตาม              
   2.4 ประเมินผล              
3. สรุปและรายงาน              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ  4,000    

รวม  4,000    

หมวดค่าครุภัณฑ์      
รวม      

รวมท้ังส้ิน  4,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกช้ันปีและทุกคนได้รับการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกช้ันปีและทุกคนท่ีฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการสามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการท าโครงการทักษะวิชาชีพ 
และในงานอาชีพ 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การนิเทศติดตาม 
 12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
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โครงการท่ี  42   
โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นายสมพร  ด ายศ   1.2 นายเมฆา  ชาติกุล 
 1.3 นางเปรมฤดี  ด ายศ   1.4 นางกาญจนี  เตชะวรลักษณ์ 
     แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารการจัดการศึกษาระดับปริญญา 
                 ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับปริญญา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืชมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
พ.ศ.2558 มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ข. มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
ยืดหยุ่น เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องท่ีหลากหลายของตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ  การเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินผลและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหาร
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จัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ี 16 ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชนี้ขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานและใช้กลยุทธ์
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
       5.2  เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทุกคนได้รับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานและใช้กลยุทธ์ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    6.1.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 24 รายวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในระดับ
ดีขึ้นไป 
           6.2.2 นักศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในระดับดี
ขึ้นไป 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการ              
   2.1 การวางแผน
การอบรม/การจัดการ
เรียนการสอน 

             

   2.2 ปฏิบัติตาม
แผนงาน 

             

   2.3 นิเทศติดตาม              
   2.4 ประเมินผล              
3. สรุปและรายงาน              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน  8,400    
    -  ค่าใช้สอย  5,280    
    -  ค่าวัสดุ  16,320    

รวม  30,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน  30,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทุกคนได้รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานและใช้กลยุทธ์ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
   11.1.2 รายวิชาสอน จ านวน 24 รายวิชา มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ครบถ้วน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            อาจารย์ประจ าสามารถจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การนิเทศติดตาม 
 12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
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โครงการท่ี   43  
โครงการ  แก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาตกต ่า 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐกร  อาจทอง 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
         2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ท่ีได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนให้ครอบคลุมพฤติกรรม
ทุกด้านของผู้เรียน รวมไปถึงการพูด การเขียน การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ และทักษะทางสังคมของ
ผู้เรียน และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให้มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะผู้เรียนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นฐานความรู้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
เพื่อให้มีความพัฒนาผู้เรียนท่ีมีลักษณะแตกต่างกันตามขีดความสามารถของตนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงได้ก าหนดกิจกรรมคัดกรองนักเรียน จัดอบรม สัมมนากลุ่มย่อย 
เย่ียมบ้าน นันทนาการ สอนเสริมความรู้เฉพาะเรื่อง 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5.2 เพื่อช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ทุกรายวิชามีผลการเรียนเพิ่มข้ึนทุกรายวิชา 
  6.1.2 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูมีการจัดการเรียนท่ีหลากหลาย 
  6.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงขึ้น 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ประชุมวางแผน              
3. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

4. สรุปและรายงานผล              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ   10,000  เรียนฟรี 15 ปี 

รวม   10,000   
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน   10,000   
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการเรียน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 รายงานผลการเรียนการสอนทุกหนึ่งเดือน 
 12.2 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนท่ีมีปัญหา 
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โครงการท่ี  44   
โครงการ  พัฒนารายวิชาให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐกร  อาจทอง 
     รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือ
กลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้
การจัดการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพ
ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ได้ก าหนดกิจกรรมการพัฒนารายวิชาทุกสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ ปวช.  และ ปวส. 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครู ศึกษาส ารวจข้อมูลในการพัฒนารายวิชา 
 5.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ 
 5.3 เพื่อให้ครูใช้และประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
 5.4 เพื่อพัฒนารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  เพื่อพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 3 สาขา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. แผนกวิชาส ารวจ              
4. พัฒนารายวิชา/ 
สถานประกอบการ 

             

5. ทดลอง              
6. ประเมิน              
7. สรุปและรายงานผล              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ  10,000    

รวม  10,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน  10,000    
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ได้รายวิชาท่ีพัฒนาทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
     11.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีพัฒนา 
     11.1.3 ผู้เรียนมีความพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนดตามแบบรายงาน 
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โครงการท่ี  45 
โครงการ  จัดหาวัสดุห้องสมุด 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนุบล  ทวีตา    
     งานศูนย์วิทยบริการ  ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาห้องสมุดในรูปแบบห้องสมุด 
3ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ดังนั้น เพื่อให้ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า และแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพของชุมชน 
ตลอดจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องจัดหาหนังสือท่ีดีมี
คุณภาพเข้าห้องสมุดและจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีดี เพื่อให้ห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงเป็นห้องสมุด 3ดี 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุส่ิงพิมพ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของคณะครู-อาจารย์ และ
นักศึกษา 
       5.2  เพื่อรักษาหนังสือให้มีสภาพท่ีทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุด
ให้สะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
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       5.3 เพื่อจัดซื้อหนังสือท่ีดีมีมาตรฐานเข้าห้องสมุด 
  5.4 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศดี น่านั่งอ่านหนงัสือ 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ห้องสมุดมีหนังสือ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ และมี
หนังสือท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
   6.1.2 มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 หนังสือมีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ 
   6.2.2 ห้องสมุดมีระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ีสะดวกยิ่งขึ้น 
   6.2.3 ห้องสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  ศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

             

2. พิจารณาส่ังซื้อ
หนังสือ 

             

3. ด าเนินการส่ังซื้อ
หนังสือ 

             

4. ตกแต่งและจัด
บรรยากาศ 

             

5. ส ารวจหนังสือ
ช ารุด ซ่อม เย็บเล่ม 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ   22,580   

รวม   22,580   
หมวดค่าครุภัณฑ์   4,500   

รวม   4,500   
รวมท้ังส้ิน   27,080   

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 ห้องสมุดมีวัสดุส่ิงพิมพ์ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
   11.1.2 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น 
   11.1.3 ห้องสมุดจะเป็นห้องสมุด 3 ดี 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
              

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 ประเมินจากสถิติการใช้บริการของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
 12.2 ประเมินจากรายการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการห้องสมุด 
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โครงการท่ี  46 
โครงการ  งานวัดผลประเมินผล 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานวัดผลประเมินผล มีหน้าท่ีส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ตามระเบียบ
การวัดผลและประเมินผล ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
 5.2 เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
 5.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 5.4 เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีก าหนด 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผ่านการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   6.1.2 มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
   6.1.3 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผล 
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   6.1.4 มีการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัย และทันต่อการใช้งาน  
           6.1.5 มีการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาท่ีก าหนด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดผลและประเมินผล และจบตามหลักสูตร 
  6.2.2 สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  6.2.3 ผู้รับบริการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. น าเสนอโครงการ              
2. จัดซื้อวัสดุ              
3. ด าเนินการตามโครงการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 10   11,900  

รวม 10   11,900  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 1   20,100  

รวม 1   20,100  
รวมท้ังส้ิน 11   32,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผ่านการวัดผลและประเมินผล 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การติดตามนักเรียน นักศึกษาทุกระดับช้ันผ่านการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา 
 12.2 ส ารวจการประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ได้ผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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โครงการท่ี  47   
โครงการ  วัดความถนัดทางวิชาชีพ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 สถานศึกษามีการรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้
นักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมาสมัครเรียนประเมินตนเอง สร้างความสนใจในสาขาวิชาชีพที่ตน
เลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 10 (2) 
การศึกษาด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียน และวัยท างานตามความถนัดและความสนใจอย่าง
ท่ัวถึง ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องจัดให้มีการวัดความถนัดทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้นักเรียนท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัดและสนใจ 
อย่างแท้จริง 
 5.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ และครูผู้สอน  

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 

 มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จ านวน 80 คน เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
             นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดเตรียมแบบวัด
ความถนัด 

             

3. จัดซื้อวัสดุ              
4. ท าการทดสอบตาม
วันท่ีสถานศึกษาก าหนด 

             

5. ประกาศผล, สรุป
โครงการ 

             

 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 9   575  
                                รวม 9   575  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 9   575  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสมัครเข้ารับการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ 
     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบผ่านวัดความถนัดทางวิชาชีพ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      ติดตามจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนท่ีเข้าท าการทดสอบความถนัด และจ านวนผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบ 
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                      โครงการท่ี 48  
โครงการ  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุ่มภาษาอังกฤษ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อสนองนโยบายของ สอศ. 
ในการจะขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนท่ัวประเทศ รวมท้ังการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลระดับห้องเรียน 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อด าเนินการช้ีแจงนักเรียน นักศึกษาให้เข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็นและความส าคัญของ
การสอบ 
 5.2 เพื่อจัดให้ครูทบทวนความรู้ท่ีต้องสอบตามเนื้อหาแต่ละองค์ประกอบแต่ละวิชา 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกท าข้อสอบท่ีใกล้เคียงกับแบบทดสอบ V-Net 
 5.4 เพื่อด าเนินการช้ีแจงกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของข้อสอบ สถานท่ีสอบ การปฏิบัติตัวให้
ถูกต้อง 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์สอบ เข้าสอบ 100% 
   6.1.2 นักศึกษาท่ีเข้าสอบมีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ55  
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ขึ้นไป   (ระดับดี) 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักศึกษาท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความรู้เหมาะสมตามหลักสูตร 
   6.2.2 นักศึกษาท่ีสอบผ่าน V-Net ได้รับความเช่ือถือจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ              
2. จัดซื้อวัสดุ              
3. ด าเนินการตามโครงการ              
4. ทดสอบทางการศึกษา              
5. สรุปผล และรายงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 5   3,625  
                           รวมท้ังส้ิน 5   3,625  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
      นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา 
และเข้าสอบตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
        11.2.1 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าสอบ สอบผ่านค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 55% ขึ้นไป 
  11.2.2 นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าสอบในกลุ่มภาษาอังกฤษ สอบผ่านค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 80% 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 การติดตาม และรายงาผลการปฏิบัติงาน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net 
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โครงการท่ี  49   
โครงการ  เทียบโอนผลการเรียนรู้ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา
ให้กับทุคนได้มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างท่ัวถึง โดยจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะในสายวิชาชีพต้องจัดการศึกษาท่ีเอื้ออ านวยส าหรับผู้ท่ีท างานใช้ประสบการณ์
ในการท างานมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง และผู้ท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาตาม
หลักสูตรมาเทียบโอนเป็นรายวิชาตามหลักสูตร โดยไม่ต้องเรียนซ้ าอีก เพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและเพิ่ม
คุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการน าความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอน 
 5.2 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเคยเรียนมาแล้วในรายวิชาตามหลักสูตร น าผลการเรียนมาเทียบโอน 
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการท่ีเรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มข้ึน จ านวน 10 คน 
   6.1.2 ผู้เรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอนผลการเรียน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
   6.2.2 ผู้เรียนในภาคเรียนปกติได้ลดเวลาในการเรียน ไม่ต้องเรียนซ้ าอีก 
   6.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ประชาสัมพันธ์แนะแนว              
3. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

4. จัดซื้อวัสดุ              
5. สรุปผลโครงการ              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    325  
                           รวมท้ังส้ิน    325  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ผู้เรียนท่ีศึกษาต่อในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เทียบโอนผลการเรียน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์, เทียบโอนผลการเรียน 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  จ านวนผู้เรียนท่ีศึกษาต่อในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
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โครงการท่ี  50   
โครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้าน
วิชาชีพ ท้ังเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ นักเรียน 
ระดับ ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2   ผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรต้องสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
ประเมินความรู้และทักษะวิชาชีพผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
 5.2 เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 70 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
   6.2.2 นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐานวิชาชีพ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดเตรียมวัสดุ, 
เครื่องมือสอบ 

             

3. ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

             

4.ประเมินผล,ประกาศผล              
5. สรุป, การประเมิน
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    15,000  
                                รวม    15,000  
                           รวมท้ังส้ิน    15,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) จ านวน 70 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 จากแบบสรุปรายงานผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณภาพของนักศึกษา 
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โครงการท่ี  51 
โครงการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

1.  ผู้รับผิดชอบ นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ท่ีได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับ และรูปแบบการจัดการศึกษา แต่การประเมิลผลผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดข้างต้น 
ดังนั้น การเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล ควรด าเนินไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของผู้เรียน รวมไปถึงการพูด การเขียน การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ และ
ทักษะทางสังคมของผู้เรียน ดังนั้น การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง จึงเป็นแนวทางในการไปสู่
ความคาดหวังนั้น 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
 5.2 เพื่อส่งเสริมการท าบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
 5.3 เพื่อสนับสนุนการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
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   6.1.1 นักศึกษาทุกระดับช้ันมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
   6.1.2 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
   6.2.2 นักเรียนนักศึกษาท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เขียนโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

             

2. จัดซื้อวัสดุ              
3. ด าเนินการ              
4. สรุปผลการด าเนินงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 
 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 1   900  
                           รวมท้ังส้ิน    900  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา  
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
       11.2.2 นักศึกษาท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเครื่องมือประเมิน, การจัดการเรียนการสอนของครู 
  12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน, แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา 
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โครงการท่ี  52 
โครงการ  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ในปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วการจัดการเรียน 
การสอนจึงไม่อาจคงหน้าท่ีของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป แฟ้มสะสม
ผลงาน (Portfolio) เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาท่ีส าคัญอีกช้ินหนึ่งซึ่งเป็นท่ียอมรับกัน นอกจาก
จะน ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพท่ีเป็นจริงได้เป็น
อย่างดีแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะ
ความสามารถท่ีส าคัญแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อส่งเสริมการท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียน และการท ากิจกรรม 
 5.2 เพื่อส่งเสริมการท าแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมข้อมูล และการท ากิจกรรม 
   6.1.2 นักเรียนทุกคนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟ้มสะสมผลงาน 
   6.2.2 นักเรียนท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. จัดซื้อวัสดุ              
3. ด าเนินการตามแผน              
4. สรุปและประเมินผล              

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 1   1,800  
                                รวม    1,800  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน    1,800  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักเรียนทุกคนท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการท ากิจกรรม 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  53   
โครงการ  จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การสอนซ่อมเสริมมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาให้มีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้เพราะผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงต้องการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน 
 การสอนซ่อมเสริมเป็นการจัดการเรียนการสอนลักษณะหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น พื้นฐานความรู้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงควร
จัดการสอนซ่อมเสริมให้มีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีลักษณะแตกต่างกันตาม 
ขีดความสามารถของตนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีเรียนช้าสามารถเรียนทันเพื่อนและท่ีไม่เข้าใจ เข้าใจมากขึ้น 
 5.2 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนได้ดียิ่งขึ้นตามขีดความสามารถของตน 
 5.4 เพื่อช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 5.5 เพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อนการเรียน 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ 
   6.1.2 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนท่ีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
   6.2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงขึ้น 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. ด าเนินการตามแผน              
4. สรุปและประเมินผล              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
      
                           รวมท้ังส้ิน  - - -  
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียนทุกรายวิชาท่ีมีการจัดสอนซ่อมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 รายงานผลการด าเนินงานสอนซ่อมเสริมแต่ละรายวิชา 
 12.2 ตรวจสอบจ านวนของผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
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โครงการท่ี   54  
โครงการ  ติว V-net 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล    ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ก าหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
หรือ V-Net ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ทางงานวัดผลและประเมินผลต้องเตรียมการจัดให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าสอบ V-Net ตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด และเพื่อทดสอบความรู้ ความคิด และ
สมรรถนะของนักเรียนสายวิชาชีพอีกท้ังผลการสอบยังน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทางงานวัดผลและประเมินผล จึงต้องมีการเตรียมการสอบ  
V-Net เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
     5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-Net 
     5.2  เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา สอบผ่าน V-Net เพิ่มข้ึนร้อยละ 65 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงการสอบ V-Net 
7.  สถานท่ีด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ              
2. ประชุม              
3. ด าเนินการตามโครงการ              
4. สรุปผล และรายงาน              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 

 
งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 1   2,000  

รวม 1   2,000  
รวมท้ังส้ิน 1   2,000  

 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
    นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าสอบ 100% 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักศึกษาสอบผ่าน V-Net เพิ่มข้ึนร้อยละ 65 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 การติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net 
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โครงการท่ี  55   
โครงการ  จัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเปรมฤดี  ด ายศ   นางกาญจนา  ชูแสง  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง    
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  มีภาระงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน   ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษาและระเบียบ
การประเมินผลการเรียนของหลักสูตร    จัดท าแผนการเรียน  ตารางเรียน  ตารางสอน  จัดท า
แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ  ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสมรรถนะอาชีพภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุน ด้านหลักสูตรการสอน 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อบริการข้อมูลด้านหลักสูตร 
 5.2 เพื่อจัดท าแผนการเรียน 
 5.3 เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน 
 5.4 เพื่อจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1  จัดท าแผนการเรียนปีการศึกษา 2560  จ านวน  7  เล่ม    
        6.1.2  จัดท าตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2  ภาคเรียน ๆ ละ  1  เล่ม  และมอบให้ครู
และนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
         6.1.3  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น  โครงการสอน 
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฟอร์มการนิเทศการสอน ฯลฯ จ านวนอย่างละ  80  ชุด 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

จัดท าแผนการเรียนปี
การศึกษา 2561 

             

ปรับแผนการเรียนปี
การศึกษา 2559-2561 

             

จัดรายวิชาเรียนตาม
แผนการเรียนปีการศึกษา 
2559-2561 

             

จัดตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียน 2 ปี 2560 

             

จัดตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียน 1 ปี 2561 

             

ส าเนาตารางเรียน
ตารางสอนห้องเรียนมอบ
แผนกวิชาและนักเรียน 
นักศึกษา 

             

สรุปผลการด าเนินงาน              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ  3,400    

รวม  3,400    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน  3,400    
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
      11.1.1  มีแผนการเรียนปีการศึกษา 2560   
        11.1.2  มีตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2  ภาคเรียน และมอบให้ครูและนักเรียน
นักศึกษาทุกคน 
        11.1.3  มีแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
     11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนท่ีก าหนด 

12.  การตดิตามและประเมินผลโครงการ  
       รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด ตามแบบรายงาน 
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โครงการท่ี 56  
โครงการ  จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีห้องเรียนท่ีทันสมัย มีความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน สภาพห้องเรียน และบรรยากาศในห้องเรียนควรเหมาะสมกับ
ผู้เรียน แต่สภาพห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ของแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ยังมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน ขาดการซ่อมแซม ดูแลรักษา นักเรียน นักศึกษานั่งเรียนไม่มีความสุข เพราะ
โต๊ะ-เก้าอี้ ช ารุด จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการนี้ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ประจ าห้องเรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 5.2 เพื่อให้ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีดี สะอาด เรียบร้อย 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1  จัดซื้อโต๊ะ จ านวน 60 ชุด 2 ห้องเรียน    
        6.1.2  จัดซื้อเก้าอี้ 90 ตัว จ านวน 3 ห้องเรียน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
         ห้องเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย และมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

             

3. ด าเนินการตาม
โครงการ 

             

4. สรุปผลการด าเนินงาน              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 2   96,000  

รวม 2   96,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวมท้ังส้ิน 2   96,000  
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต   
     11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       11.2.1 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ านวน 60 ชุด 2 ห้องเรียน 
   11.2.2 เก้าอี้ จ านวน 30 ตัว  1 ห้องเรียน 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
       12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  57   
โครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเปรมฤดี  ด ายศ   นายเมฆา  ชาติกุล 
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์มีความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาเป็น  อีกท้ังเป็นการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาชีพท่ี
ตนถนัดได้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาเรียน  ซึ่งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านความรู้สู่ขั้นการ
วิเคราะห์ การประเมินค่า และสร้างสรรค์ ตาม  Bloome’s  texonomy  ตลอดจนการเรียนรู้แบบใช้
วิจัยเป็นฐาน ใช้โครงงานเป็นฐาน และสะเต็มศึกษา จึงได้ท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้สามารถคัดเลือกหรือ
มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 5.2 เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนน าการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน  แบบใช้วิจัยเป็นฐาน  
และสะเต็มศึกษาบูรณาการในรายวิชาท่ีสอน 
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 5.3 เพื่อให้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ท้ังระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
        6.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปวช. ส่งประกวด จ านวน  1  โครงงาน 
        6.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปวส.  ส่งประกวด จ านวน  1  โครงงาน  
6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การท าโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
      6.2.2  รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน 
      6.2.3  โครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปวช. และปวส. ได้รับรางวัลอย่างน้อยมาตรฐาน 
เหรียญเงิน 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. แจ้งนักศึกษา/ครูผู้สอน              
2.  ให้นักศึกษาส่งร่าง
โครงงาน 

             

3. พิจารณาโครงงาน              
4. ด าเนินการท าโครงงาน              
5. เขียนรายงานโครงงาน              
6. น าเสนอโครงงาน/ส่ง
รายงาน 

             

7.  ส่งโครงงานประกวด              
8.  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ  20,000    
                                รวม  20,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน  20,000    
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
             11.1.1  มีโครงงานเข้าร่วมประกวดท้ังระดับปวช. และปวส. ระดับละ 1 โครงงาน 
             11.1.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปวช. และปวส. ได้รับรางวัลอย่างน้อยมาตรฐาน
เหรียญเงิน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
        11.2.1  นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
        11.2.2  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรูก้ารท างานเป็นกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
       รายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ีวิทยาลัยฯ ก าหนด ตามแบบรายงาน 
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โครงการท่ี  58   
โครงการ  เพิ มประสิทธิภาพการเรียนการสอน งานสื อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2561 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์  และคณะ 
     งานส่ือการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและ
พอเพียง รวมถึงผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา และเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้
อย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผล
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาให้มีผลสูงขึ้น งานส่ือการเรียนการสอนจึงได้จัดท า
โครงการนี้ เพื่อจัดซื้อ จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอกับการบริการตามความต้องการของคณะ
ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อ จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
 5.2 เพื่อให้บริการการใช้ส่ือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในระบบ DLIT และ DLTV 
ตามโครงการพระราชด าริ 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
   6.1.2 ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรกรและชุมชนท่ีขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ 
   6.1.3 ให้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   6.2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียน 

การสอน 

   6.2.4 งานส่ือการเรียนการสอนสามารถให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชน 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ              
2. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ 

             

3. ด าเนินการตาม
โครงการฯ 

             

4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 6   5,100  
                                รวม 6   5,100  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
    - เครื่องโปรเจคเตอร์ 2   4,900  
                           รวมท้ังส้ิน    10,000  
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       วัสดุ อุปกรณ์ งานส่ือการเรียนการสอนได้รับการจัดซื้อจัดหาได้ครบถ้วน สามารถ
ให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       11.2.1 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
     11.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการแก่เกษตรกรและชุมชนได้ตามจุดประสงค์ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 จัดท าบัญชี บันทึกการใช้และให้บริการงานส่ือฯ รวมถึงรายงานผลการประเมินโครงการฯ ตาม
แบบท่ีวิทยาลัยฯ จัดท า 
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โครงการท่ี 59   
โครงการ  เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื อจัดการเรียนการสอน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอฎารัตน์ บุญมณี  หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ และฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 การใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรม 
เข้าไปด้วยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิชาอื่นๆ ท่ีน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารมาใช้  จ าเป็นต้องอาศัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทันที 
โดยเฉพาะส่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social Media) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ส าหรับครู 
และนักเรียนนักศึกษา ดังนั้น ทางหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึง
ความจ าเป็นในการที่จะจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับใช้บริการการเรียนการสอนให้กับครู 
นักเรียนนักศึกษา จึงได้มีการด าเนินการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
ท าให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงกว่าเดิม สัญญาณมีความเสถียร สร้างความมั่นคงของ
สัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถรองรับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท าให้เกิด
ส่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social Media) เพื่อการเรียน การสอนในทุกระดับช้ันต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้ครู สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน หรือศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้  
 5.2  เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้น  
 5.3  ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5.4  นักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัดท้ังเวลาและสถานท่ี 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอน นักเรียนและนักศึกษา ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจ สามารถน า ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้และความสามารถของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี สมัยใหม่ได้  
    6.2  เชิงคุณภาพ 
  ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสาร และส่ือสารกันบน อินเตอร์เน็ตได้ 
7.  สถานท่ีด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. เสนอโครงการการ              
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง              
3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
  -  ค่าใช้สอย 
   ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

 
1 

  
17,847.60 

  

                                รวม   17,847.60   
                        รวมท้ังส้ิน   17,847.60   
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
       ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสาร และส่ือสารกันบน อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน  และการประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  60   
โครงการ  ทวิภาคี 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอ านวย  เอียดเฉลิม 
     งานทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ โดยก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาท้ังหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ต้องไปฝึกงานในสถานประกอบการ
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานในสาขาวิชาชีพที่เรียนตามหลักสูตรก าหนด ฯลฯ 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อสร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์จริงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการท างานอาชีพ 
 5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีข้อมูล เครือข่ายในการปะกอบอาชีพในอนาคต 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 และ ป.ตรี จ านวน 100 คน ออกฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ 
   6.1.2 จัดสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนนักศึกษาผ่านการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

ลงทะเบียน              
ส่งนักศึกษาออก
ฝึกงาน 

             

สัมมนา              
ลงทะเบียน              
ออกฝึก,สัมมนา              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ  20,000    
                                รวม  20,000    
                           รวมท้ังส้ิน  20,000    
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
      นักเรียนนักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระยะเวลาท่ีก าหนดตาม
หลักสูตร 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียน นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร
ก าหนด 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  วิทยาลัยฯ แต่งต้ังครูนิเทศการฝึกประสบการณ์ รายงานผลร่วมสัมมนาการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา  สรุปประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักวิธีการวัดผล 
 



198 
 

   

โครงการท่ี  61   
โครงการ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคัชชา  กาญจนจันทร์ 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ในขณะนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ของประชากรจนท าให้ทุกคนพยายามด้ินรน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยจนบางครั้งได้มามากจนเกินความจ าเป็นบางครั้งการดินรนท่ีเกินความจ าเป็น
ก่อให้เกิดภาวะความเครียดและส่งผลต่อสุขภาพของประชากรในภาพรวมในการนี้ 
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตท่ีพอดีพอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไป  วิทยาลัยเกษตรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตรของเกษตรกรจึงมีความจ าเป็นและเป็นการสมควรท่ีต้องน าแนวพระราชด าริมาจัดท าเป็น 
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 มีผู้เข้ามาเรียนรู้ 200 คน/ปี 
   

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. สร้างบ้านต้นแบบ              
3. เตรียมพื้นท่ีและ
ปลูกพืชถาวรพุ่มเล็ก 

             

4. ปรับปรุงระบบให้
น้ าพืชน้ า 

             

5. ท าการเล้ียงสัตว์
สาธิต 

             

6. ปลูกพืชผักสาธิต
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    15,000  
                           รวมท้ังส้ิน    15,000  
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 200 คน/ป ี
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       ผู้เข้ามาเย่ียมชมมีความพึงพอใจระดับมาก 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑ์เป้าหมายของโครงการ  และจัดท ารายงานประจ าปี 
ทุกปีงบประมาณ 
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โครงการท่ี   62  
โครงการ  การเลี้ยงกวางและสัตว์สวยงาม 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคัชชา  กาญจนจันทร์ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ในขณะนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการท าลายทรัพยากรไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน พืชพรรณและ 
สัตว์ป่าในธรรมชาติได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนนานาชาติต้องร่วมกันลงนามในอนุสัญญาไซเตส  
ท่ีว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีก าลังจะสูญพันธุ์  นอกจากนี้ยังพบว่าใน
ประเทศไทยคนไทยท่ัวๆไปไม่ได้เห็นความส าคัญของการด ารงอยู่ของทรัพยากรสัตว์ป่าไม่ได้เห็นคุณค่า
มีการลักลอบล่าสัตว์จนส่งผลกระทบต่อประชากรของสัตว์ป่าหลายชนิดท้ังท่ีสัตว์ป่าบางชนิดสามารถ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีนกัล่าโดยเฉพาะนักล่าท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีความก้าวหน้าและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการล่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ท้ังพชื
และสัตว์และได้ร่วมสนองพระราชด าริโดยได้ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ในส่วนของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมาอย่างต่อเนื่องและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงยังเล็งเห็นความส าคัญของ 
การอนุรักษ์และเพาะเล้ียงเพิ่มปริมาณสัตว์ป่าเพื่อความมั่นคงทางพันธุกรรมและการพฒันาไปสู่การใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งท่ีผ่านมาทางวิทยาลัยยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการเพาะเล้ียง 
สัตว์ป่าเนื่องจากขาดความรู้และความช านาญ  แต่ขณะนี้ทางวิทยาลัยได้ประสานงานจนได้ลงนาม
ความร่วมมือกับสวนสัตว์สงขลาในเรื่องของการเพาะเล้ียงสัตว์ป่าซึ่งทางสวนสัตว์สงขลามีผู้เช่ียวชาญ
ในเรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างดี  ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมั่นใจวาสามารถด าเนินการ 
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ในการเพาะเล้ียงภายใต้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาของหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์สูงอย่างสวนสัตว์สงขลา 
ได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้เป็นสถานท่ีอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ท่ีสนใจได้ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 เล้ียงกวาง 20 ตัว อีเก้ง 10 ตัว แกะ 15 ตัว 
     

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าสัตว์เข้าเล้ียงในโครงการ              
3. เตรียมพื้นที่ส าหรับปลูกหญ้า              
4. เลี้ยง ศึกษาและเก็บ
ข้อมูลประสบการณ์การ
จัดการเลี้ยงกวาง 

             

5. ส่งบุคลากรไปศึกษาการ
ใช้ประโยชน์จากเขากวาง 

             

6. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน 2   5,000  
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 1   12,000  
                                รวม 3   17,000  
                           รวมท้ังส้ิน 3   17,000  
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
      เล้ียงกวางจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ตัว เล้ียงเก้ง 10 ตัว เล้ียงแกะ 15 ตัว ได้ลูกเก้ง 4 ตัว 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       พื้นท่ีเล้ียงใช้เป็นแหล่งวิชาการให้ผู้สนใจได้ศึกษาดูงาน 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑ์เป้าหมายของโครงการ และจัดท ารายงานประจ าปีทุกปีงบประมาณ 
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โครงการท่ี  63   
โครงการ  จัดนิทรรศการในงานวันเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา  ชูแสง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจัดให้มีกิจกรรมวันเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง 
เป็นประจ าทุกปี กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะ การจัดนิทรรศการ การแสดงนันทนาการ 
การจ าหน่ายสินค้า การประกวด และอื่น ๆ ซึ่งผู้ร่วมงานคือสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง ท้ังสถานศึกษา
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เขต 1 และเขต 2 สถานศึกษาสังกัดเขตมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชน 
อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไปร่วมจัด
นิทรรศการของแผนกวิชาต่าง ๆ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เป็นประจ าทุกปี เพื่อบริการวิชาชีพ 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย และแนะแนวการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงจัดให้มีโครงการนี้ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 5.2 เพื่อบริการวิชาชีพ 
 5.3 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ครูและนักศึกษาร่วมบริการวิชาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อ จ านวน 60 คน 
   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และผู้ร่วมกิจกรรมเข้ารับการบริการจากวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง จ านวน 200 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยมีผู้สนใจการด าเนินงานของวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
   6.2.2 บริการวิชาชีพที่ประชาชนสนใจ 
   6.2.3 นักเรียน นักศึกษาสนใจศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง     

7.  สถานท่ีด าเนินการ   จังหวัดพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ              
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

             

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
เปิดโลกฯ 

             

4. สรุปผลและประเมินผล
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    30,000  
                           รวมท้ังส้ิน 12   30,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1 ได้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 
 11.2 ได้บริการวิชาชีพที่ประชาชนสนใจ 
 11.3 นักเรียน นักศึกษาสนใจศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณท่ีใช้เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  64   
โครงการ  ผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื อเตรียมงาน อกท.ระดับภาค 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมนึก  รัตนวิมล 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในจัดงานประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ อกท.ภาคใต้  ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นเตรียมดอกไม้ในการจัดกิจกรรม อกท. ระดับภาค ดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเตรียมงาน อกท.ระดับภาค 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเตรียมจัดภูมิทัศน์งาน อกท. ระดับภาค 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 20,000 ต้น (ถุง) 
   6.1.2 ผลิตไม้กระถาง จ านวน 2,000 กระถาง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ได้ไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 20,000 ต้น (ถุง) 
   6.2.2 ได้ไม้กระถาง จ านวน 2,000 กระถาง 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เขียนโครงการเพื่อ
อนุมัติ 

             

2. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์              
3. ปฏิบัติการปลูก              
4. ปฏิบัติดูแลรักษา              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    100,000  
                                รวม      
                      รวมท้ังส้ิน    100,000  
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ผลิตไม้กระถาง ไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 20,000 ต้น (ถุง) 
     11.1.2 ผลิตไม้กระถาง (ดาวเรือง, สับปะรดสี, แพงพวย) จ านวน 2,000 กระถาง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       - 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      ติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  65 
โครงการ  จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน อศ.กช. 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคณิศร์  เกตุมณี 
     โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท(อศ.กช.)   ฝ่าย วิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรวบรวมโครงการสอน/แผนการสอน ทุก
รายวิชาท่ีเปิดสอนแต่ละภาคเรียน อศ.กช. ซึ่งในแต่ละรายวิชาจ าเป็นต้องจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาและบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร อศ.กช. 
 

5.  วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อศ.กช. 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จัดท าโครงการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีงบประมาณ 2561  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561) 
   6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนส าหรับทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครูมีวัสดุส าหรับใช้ในการสอน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
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   6.2.2 นักเรียนมีส่ือและวัสดุฝึกในการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 

7.  สถานท่ีด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ครูจัดท าโครงการสอน/
แผนการสอน 

             

2. รวบรวมโครงการสอน/
แผนการสอน 

             

3. ขออนุญาตซื้อตามท่ี
ได้รับอนุมัติ 

             

4. ด าเนินการจัดซื้อ              
5. สรุปและรายงานผล              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย  47,000    
    -  ค่าวัสดุ  26,000    
                           รวมท้ังส้ิน  73,000    
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียนนกัศึกษามีวัสดุฝึกในทุกรายวิชาท่ีเรียน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
     นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา   

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 12.1 ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการสอนและแผนการสอน 
 12.2 วัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนได้รับการจัดซื้อ/จัดหาตามโครงการสอนครบถ้วน 
 12.3 การประเมินผล นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษาในทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีงบประมาณ 2561 
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 โครงการท่ี  66 
โครงการ  ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 

2.  ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยได้ด าเนินการปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร่ โดยมีพืชดังนี้ 
หม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ไทย หม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ต่างประเทศ มะเด่ือ พืชผักท้องถิ่น และ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ หอยโข่ง หอยข้าว ปลาดุกดัก และปลาดุกล าพัน 
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นสถานท่ีอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ท่ี
สนใจและเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ทางวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดในการด าเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธกุรรมพืชโดยการรวบรวม ขยายพันธุ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ 
การน าพันธุ์พืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ท้ังอาหาร ยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ต่อยอดจากการส ารวจ รวบรวม และปลูกอนุรักษ์ จึงมีความประสงค์จะศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมะเด่ือหว้า มะเด่ือฉิ่ง และสาคูจีน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการในการ
ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธกุรรมพืชให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชประจ าถิ่น 
 5.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากพืชประจ าถิ่น 
 5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเด่ือหว้าและมะเด่ือฉิ่ง 
 6.2 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาคูจีน 
    

7.  สถานท่ีด าเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เพาะขยายพันธุ์พชืและปลูก              

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 
พันธุ์พืช 

             

4. เก็บรวบรวมข้อมูล              
5. จัดรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1  30,000   
    -  ค่าวัสดุ 1  85,000   
                      รวมท้ังส้ิน 2  115,000   
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเด่ือหว้าและมะเด่ือฉิ่งได้ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
     11.1.2 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคูจีนได้ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 
     11.1.3 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชผักท้องถิ่นหนึ่งชนิดคือ บัวบก 
 11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       เป็นสถานท่ีอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์พันธุกรรมพืช และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน
และผู้ท่ีสนใจ  
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  จากการรวบรวมและการรายงานผลโครงการ 
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โครงการท่ี  67   
โครงการ  ส่ารวจและรวบรวมพันธุ์บัวนาและพชืผักประจ่าถิ นลุ่มน้่าทะเลสาบสงขลา 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายคัชชา  กาญจนจันทร์ 

2.  ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         3) ด้านยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชน
และสังคม 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลการจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ในอดีตบริเวณรอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาซึ่งฝ่ังตะวันตกเป็นเขตของจังหวัดพัทลุง มีพืช
พรรณในพื้นท่ีชุ่มน้ าประกอบข้ึนเป็นระบบนิเวศท่ีหลากหลายหนึ่งในพืชพรรณท่ีขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก
คือ บัวสายท่ีมีสีดอกหลากหลายสี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีม่วงท้ังท่ีขึ้นในนาข้าวและพื้นท่ีชุ่มน้ า แต่
ในปัจจุบันรูปแบบการท านาได้เปล่ียนไปมีการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช โดยเฉพาะยาฆ่าหญ้ากันอย่าง
กว้างขวางท าให้พืชหลายชนิดสูญหายไปจากทุ่งนา บัวนานับเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีหายากขึ้นเรื่อย ๆ 
พื้นท่ีชุ่มน้ าส่วนหนึ่งก็ถูกบุกรุกท าลายยิ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน้ านอกจากพื้นท่ีชุ่มน้ า
แล้วในส่วนท่ีเป็นท่ีดอนรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาก็มีพืชหลายชนิดก าลังถูกคุกคามจากการท า
การเกษตร บางครั้งการรู้เท่าเท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรเองก็มีส่วนในการคุกคามความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ ท่ีเห็นได้ง่ายคือ พันธุกรรมของผักพื้นบ้านท้ังผักตามธรรมชาติและผักท่ีเกษตรกรเคยปลูก
ในอดีตได้ถูกแทนท่ีด้วยผักลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ๆ ท้ัง ๆ ท่ีผักพื้นบ้านเหล่านั้นก็มีความโดดเด่นทาง
พันธุกรรมในหลาย ๆ ด้าน และมีศักยภาพท่ีจะน าพันธุกรรมมาพฒันาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ 
จากเหตุผลข้างต้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการเก็บพืช
ท่ีน่าสนใจ และพืชท่ีถูกคุกคามมาปลูกอนุรักษ์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นสถานท่ีอนุรักษ์และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเยาวชนและผู้ท่ีสนใจ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้รับงบประมาณสนับสนุนมาอย่าง
ต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2556 และได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดท าแปลงรวบรวมพันธุพ์ืชไว้
จ านวน 4.5 ไร่ และเพิ่มจ านวนชนิดพืชข้ึนตลอดเวลา ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมี
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ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมากขึ้นในการบริหารจัดการ จึงมีความจ าเป็นต้องขอสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อรวบรวมและปลูกอนุรักษ์พืชท่ีถูกคุกคาม 
 5.2 เพื่อรวมรวมและปลูกศึกษาพืชและผักประจ าถิ่น 
 5.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้พันธุกรรมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่ท าลายล้าง 
 5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์บัวสายโดยรอบทะเลสาบสงขลาท้ังหมด 
   6.1.2 ปลูกอนุรักษ์บัวสายท่ีส ารวจพบและเก็บตัวอย่างพันธุ์ 
   6.1.3 ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ผักพื้นบ้านท้ังผักในธรรมชาติและผักพื้นบ้านท่ีเกษตรกร
ปลูก 50 ชนิด 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง     

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ส ารวจเก็บรวบรวม 
พันธุ์บัวสาย 

             

3. เตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูก              
4. เพาะขยายพันธุ ์
ในเรือนเพาะช า 

             

5. ปลูกลงแปลงเพื่ออนุรักษ ์              
6. เก็บข้อมูล              
7. เก็บรวบรวมพันธุ์ผัก 
พื้นบ้าน 

             

8. จัดท ารายงานผล 
การด าเนินโครงการ 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 2 60,000    
    -  ค่าวัสดุ 5 128,000    
                                รวม 7 188,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 7 188,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์บัวสายโดยรอบทะเลสาบสงขลาท้ังหมด 
     11.1.2 ปลูกอนุรักษ์บัวสายท่ีส ารวจพบและเก็บตัวอย่างพันธุ์ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด 
     11.1.3 ปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชผักท้องถิ่น 20 ชนิด 
     11.1.4 นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการส ารวจรวบรวมพันธุ์พืช 
 11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       11.2.1 พื้นท่ีปลูกอนุรักษ์และศึกษาใช้เป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษา ชุมชน และผู้สนใจได้
ศึกษาดูงาน 
     11.2.2 กระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิน่ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑ์เป้าหมายของโครงการ และจัดท ารายงานประจ าปีทุก
ปีงบประมาณ 
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โครงการท่ี  68  
โครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน์ บุญมณี 
     งานวางแผนและงบประมาณ   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยงานวางแผนและงบประมาณมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
แผนพัฒนาสถานศึกษา  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา  จัดท าข้อมูลการรับนักเรียน  นักศึกษา  
การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษา  ตรวจสอบและควบคุมการใช้ จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และด าเนินการเรื่องการปรับแผน 
การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  รวบรวมแผนการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึก
ของแผนกวิชา  ส ารวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ  จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงิน
งบประมาณเงินนอกงบประมาณต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  งานวางแผนและ
งบประมาณ  จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2561  จ านวน  20  เล่ม 
  6.1.2  จัดท ารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ  2560  จ านวน  20  เล่ม
      6.1.3  จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนฯ ปีงบประมาณ  2562 
         6.1.4  จัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด  
  6.1.5  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   6.2  เชิงคุณภาพ 
      การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของงานวางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี  ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด  คือ  มีความครบถ้วน  ถูกต้องและทันเวลาท่ีก าหนด 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

น าเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ 

             

จัดซื้อวัสดุตามท่ีได้รับ
การอนุมัติจากวิทยาลัยฯ 

             

จัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  2560 

             

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
2561 

             

จัดท าแผนความต้องการ 
งบลงทุน ปี 2562 

             

จัดท ารายงานการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณและ
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รายงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

             

สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ 

             

 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ    9,650  
                                รวม    9,650  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                          รวมท้ังส้ิน    9,650  
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ผลผลิต (Output)  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20 เล่ม รายงานการใช้เงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จ านวน 4 เล่มและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุด
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 20 เล่ม และค าขอแผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 
 10.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
  วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาเป็น
แนวทางในการบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

11.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 69  
โครงการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) นางเบญจวรรณ ชูสิริ  2) นายเมฆา ชาติกุล   3) นายพิเชษฐ์ จินตสูต 
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   มีหน้าท่ีหลักโดยสรุปคือ  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดท าและบริการข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ   ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษา  รวมไปถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้สามารถ
เช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ 
วัสดุและจ้างเหมาบริการตามรายละเอียดแนบท้าย 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นได้อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ  
 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ 
สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  
จังหวัดพัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟูมเอกสารตามจ านวนข้อมูลท่ีต้องมีการจัดเก็บ 
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 6.1.2  จัดท าสรุปข้อมูลของสถานศึกษาจ านวน 1 ชุด 
 6.1.3  สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
จ านวน 500 คน  
 6.1.4  ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย  จ านวน 
1 เว็บไซต์  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ช้ีวัด  
คือ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาท่ีก าหนด 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

             

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ 
และจ้างเหมาบริการ
ตามท่ีได้รับการอนุมัติ
จากวิทยาลัย 

             

3. รวบรวม จัดเก็บ
และปรับปรุงข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ ท่ีมีใน
ระบบฐานข้อมูลของ
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

             

4. ให้บริการข้อมูลแก่
บุคลากรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

             

5. ท าสรุปข้อมูล
สถานศึกษาประจ าปี
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ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. 

งบประมาณ 2560
และปีการศึกษา 2560 
6. ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลสารสนเทศใน
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
ให้เป็นปัจจุบัน  

             

7. ดูแลและ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา 

             

8. ปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายใน
ระหว่างปีงบประมาณ  

             

9.  สรุปผลการปฏิบัติ
ตามโครงการ 

             

 
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย    2,900  
    -  ค่าวัสดุ    4,000  
                                รวม    6,900  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน    6,900  
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
        11.1.1   ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  จังหวัดพัทลุง  จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และ
แฟูมเอกสารตามจ านวนข้อมูลท่ีต้องมีการจัดเก็บ 
  11.1.2  สรุปข้อมูลของสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 และปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ชุด 
  11.1.3  นักศึกษาจ านวน 350 คน มีความตระหนักและดูแลการปรับปรุงข้อมูลศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา  
  11.14  เว็บไซต์ของสถานศึกษา 1 เว็บไซต์ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
  11.2.1  วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  11.2.2 วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ  
  11.2.3  วิทยาลัยมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา 
   11.2.4 วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง รายเดือน และรายปี  ประเมินผลจากการ
พิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี  70  
โครงการ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับท า Web Server 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) นางเบญจวรรณ ชูสิริ  2) นายเมฆา ชาติกุล   3) นายพิเชษฐ์ จินตสูต 
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
            มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์  7440-010-0001,542-001  ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น Web 
Server ส าหรับเว็บไซต์ของวิทยาลัยคือ  www.kasetpt.ac.th   ได้เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 
เนื่องจากได้จัดซื้อมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554  ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่เว็บไซต์ของวิทยาลัยยังคง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมซึ่งก าลัง
จะหมดอายุการใช้งาน  

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้สามารถเผยแพร่เว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้อย่างต่อเนื่อง  
 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับจัดท าเป็น Web Server 1 เครื่อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.kasetpt.ac.th  ได้รบัการจัดเก็บและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

7.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

http://www.kasetpt.ac.th/
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. น าเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

             

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ 
วัสดุ และจ้างเหมา
บริการตามท่ีได้รับ
การอนุมัติจาก
วิทยาลัย 

             

3. สรุปผลการปฏิบัติ
ตามโครงการ 

             

 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย    1,500  
    -  ค่าวัสดุ      
                                รวม      
หมวดค่าครุภัณฑ์    48,500  
                           รวมท้ังส้ิน    50,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
 11.1.1   เว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
  11.2.1  เว็บไซต์ของวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายครั้ง รายเดือน และรายปี  ประเมินผลจากการ
พิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี  71   
โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     นางเปรมฤดี  ด ายศ และครูประจ างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
             มาตรฐานท่ี 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป็น
กฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาอย่างมากใน
องค์ประกอบหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา คือระบบการบริหารและการจัดการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยในหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 ได้
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราท่ี 
48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และได้รับการับรองจากการประเมินคุณภาพจากภายนอกต่อไป รวมท้ังกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ส่วนท่ี  2 ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วย ดังนั้น งานประกันคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างการบริหารและ 
ด้านการปฏิบัติงาน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
 5.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมนคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. 
 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ระดับดีมาก 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   6.2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   6.2.3 ก าหนดแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   6.2.4 สร้างคู่มือการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   6.2.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ระดับ 

ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน ระดับฝุาย และระดับสถานศึกษา 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 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. ส ารวจสภาพปัจจุบัน, 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ, ท าแผน
ปฏิบัติงาน, ท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

             

2. ท าคู่มือการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
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3. ด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 

             

4. วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 

             

5. ประเมินผลและสรุป
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุกระดับ 

             

 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 8   8,000  
                                รวม 8   8,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 8   8,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ระดับดีมาก 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
      สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ สมศ. 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2559 จาก 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน ระดับฝุาย และระดับสถานศึกษา และสรุปผลและรายงานผล
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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โครงการท่ี 73  
โครงการ  สวนยางพารา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์ 
     งานฟาร์มพืช    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
   7 พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 สวนยางพาราพื้นท่ี 168 ไร่ จ าเป็นต้องปฏิบัติดูแลรักษา เช่น การก าจัดศัตรูพืช การใส่ปุ๋ย การ
ปูองกันก าจัดและรักษาโรค โดยเฉพาะการกรีดยางเพื่อน าน้ ายางมาขายในรูปน้ ายางสดและ/หรือท า
ยางแผ่นดิบ 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 
 5.2 เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 
 5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้/ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร่ 
   6.1.2 ผลิตน้ ายางสด และ/หรือ ยางแผ่นดิบ จ านวน 24,445 กก. ๆ ละ 45 บาท  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ์ ต้นแข็งแรง เปลือกยางนุ่ม 
7.  สถานท่ีด าเนินการ  งานฟาร์มสวนยางพารา งานฟาร์มพืช ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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 และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1   440,000  
    -  ค่าวัสดุ 5   232,600  
                                รวม 6   672,600  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 6   672,600  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       ผลิตน้ ายางสด และ/หรือ ยางแผ่นดิบ จ านวน 24,445 กก. ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 
1,800,000 บาท 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       สวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร่ ได้รับการดูแลรักษา เป็นแหล่งรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ และ
แหล่งเรียนรู้/ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และประเมินผลการด าเนินการจาก
รายได้ 
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โครงการท่ี 74   
โครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ ามัน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสด์ิ 
     งานฟาร์มพืช     ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ปาล์มน้ ามัน จัดเป็นพืชน้ ามันอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศของไทย 
เนื่องจากเป็นพืชน้ ามันชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตน้ ามันต่อหน่วยพื้นท่ีมากกว่าพืชน้ ามันอืน่ ๆ ทุกชนิด 
และสามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพื้นท่ีปลูกจ ากัดประเภทร้อนช้ืนเท่านั้น จึงมีเพียงไมก่ี่ประเทศท่ี
สามารถปลูกปาล์มน้ ามันได้ผลดี หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแล้วพบว่า ปาล์มน้ ามันเป็นพืชอยู่ใน
กลุ่มพืชน้ ามันท่ีได้เปรียบดุลการค้ารวมมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 72.39 ของ
มูลค่าท่ีได้เปรียบท้ังหมด จึงถือได้ว่าปาล์มน้ ามันเป็นพืชท่ีมีศักยภาพสูงของไทย ส าหรับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีสภาพพื้นท่ีอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีฝนตกมากกว่า 120 มม./เดือน และมีค่า 
pH ระดับปานกลาง ซึ่งมีความเหมาะสมให้ปาล์มน้ ามันเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท า
โครงการปลูกปาล์มน้ ามันเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ และเป็นการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยังใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการให้กับผู้เรียนและ
การจัดการเรียนรู้ตามนโยบายข้อท่ี 8 และ 12 ตามล าดับ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อผลิตปาล์มน้ ามันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัย 
 5.2 เพื่อใช้พื้นท่ีรกร้างของวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.3 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ ามันในพื้นท่ี ปลูกจ านวน 60 ไร่ จ านวน 1,700 ต้น 
   6.1.2 ปลูกปาล์มพื้นท่ี 5 ไร่ จ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามัน 250,000 บาท 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   จัดการสวนปาล์มน้ ามันท่ีถูกต้องตามหลักการ 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการเขียนโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 

             

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง              
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ              
4. รายงานผลด าเนนิการ              
5. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

             

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 7   150,000  
                           รวมท้ังส้ิน 7   150,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชีว้ัดผลผลิต 
     ดูแลรักษาปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีปลูกจ านวน 60 ไร ่จ านวน 1,700 ต้น ปลูกปาล์มพื้นท่ี 5 ไร่ 
และจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามัน 250,000 บาท 
 11.2 ผลลัพธ์  จัดการสวนปาล์มน้ ามันท่ีถูกต้องตามหลักการ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ    ประเมินผลส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  76   
โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่  

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสด์ิ  และคณะ 
     งานฟาร์มพืช    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงได้ด าเนินการต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 ตามแนวนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแปลงสาธิตการเกษตรยุคใหม่ เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา การฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจท่ัวไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานท่ีท างาน เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และช่วยแบ่งภาระของ
ครอบครัวนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียน นกัศึกษา 
ทุกระดับช้ันเรียน 
 5.2 เพื่อจัดท าแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ
ท่ัวไป 
 5.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งท างานหารายได้ระหว่างเรียน 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร แก่นักศึกษาทุก
ระดับช้ันเรียน จ านวน 100 คน 
   6.1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 
   6.1.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งท างานหารายได้ระหว่างเรียน 
   6.1.4 สามารถน ารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 จัดเป็นแปลงสาธิต พื้นท่ี 15 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่
นักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน จ านวน 100 คน 
   6.2.2 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไปด้านกิจกรรมนาข้าว กิจกรรมพืชไร่ 
กิจกรรมพืชผัก กิจกรรมยางพารา และกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
   6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งท างานหารายได้ระหว่างเรียน 
   6.2.4 สามารถน ารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการเขียน
โครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

             

2. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

             

3. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

             

4. รายงานผลการ
ด าเนินการ 

             

5. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย    1,975  
    -  ค่าวัสดุ    33,025  
                                รวม      
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน    35,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 สามารถน ารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท 
     11.1.2 จัดเป็นแปลงสาธิต 15 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่
นักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน จ านวน 100 คน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       11.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแผนใหม่ 
เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
     11.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ความรู้ด้านเกษตรน ามาหารายได้ระหว่างเรียนใน
พื้นท่ีโครงการฯ 
     11.2.3 เป็นแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่
แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  77   
โครงการ  ผลิตไม้ประดับเพื่อจ าหน่ายและรับจ้างจัดสวนหย่อม 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมนึก  รัตนวิมล 
     งานแผนกวิชาพืชศาสตร์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ในปัจจุบันไม้ประดับได้รับความนิยมน าไปตกแต่งบ้านเรือน หน่วยงานราชการ และสถานท่ีต่าง ๆ 
จ านวนมาก ดังนั้น โครงการนี้จึงวางแผนเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์พืช
แบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้พรรณไม้จ านวนมากไปจ าหน่าย และบริการรับจ้างจัดสวนเพื่อเพิ่มรายได้ของ
ผู้เรียนและน ารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อฝึกทักษะผู้เรียนด้านการผลิตไม้ประดับ และจัดสวนหย่อม 
 5.2 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เรียน และรายได้ส่งวิทยาลัยฯ  
 5.3 เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ประดับ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และผู้สนใจ 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผลิตพรรณไม้ประดับ จ านวน 500 กระถาง 
   6.1.2 จัดสวนหย่อม จ านวน 10 ชุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การขยายพันธุ์วิธีต่าง ๆ การจัด
สวนหย่อม 
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   6.2.2 สถานศึกษามีรายได้จากการจ าหน่ายพรรณไม้และรับจ้างจัดสวนหย่อม 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   เรือนเพาะช าไม้ประดับ 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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/
อนุมัติโครงการ 

             

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์              
3. ผลิตไม้ประดับ 
และรับจ้างจัดสวน 

             

4. จ าหน่ายไม้ประดับ              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 13   14,100  
                                รวม 13   14,100  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 13   14,100  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
      ผลิตพรรณไม้ประดับ จ านวน 500 กระถาง และจัดสวนหย่อม จ านวน 10 ชุด 
 11.2 ผลลัพธ์ นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช และการจัด
สวนหย่อม 
       

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  รายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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โครงการท่ี  78   
โครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ 
     งานฟาร์มไก่ไข่     ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์มีโครงการเล้ียงไก่ไข่ จ านวน 500 ตัว เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาใน
วิชาการผลิตไก่ไข่ การเล้ียงสัตว์ปีก ทักษะการผลิตสัตว์ปีก โครงการผลิตไก่ไข่ ปฏิบัติงานเกษตรและ
หารายได้ให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหารายได้ จึงได้จัดท าโครงการ
เล้ียงไก่ไข่ดังกล่าว 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเล้ียงไก่ไข่ของนกัศึกษาและเกษตรกร 
 5.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 500 ตัว 
   6.1.2 ผลิตไข่ไก่ 375 ฟองต่อวัน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่ ฝึกความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  ฟาร์มไก่ไข่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการเล้ียง              
3. จัดซื้อวัสดุ,  
อาหารสัตว์ 

             

4. บันทึกผลการเล้ียง, 
รายงานประจ าเดือน 

             

5. สรุปผล              
 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 4   400,000  
                                รวม 4   400,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 4   400,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ได้ไข่ไก่ จ านวน 135,000 ฟอง 
     11.1.2 ขายไข่ไก่ฟองละ 3.00 บาท เป็นเงิน 405,000 บาท 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่อย่างน้อย 60 คน 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การติดตาม ตามแผนปฏิบัติงาน 
 12.2 การประเมินผล และรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน และเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  79 
โครงการ  เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ 
     งานฟาร์มไก่ไข่     ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 แผนกวิชาสัตวศาสตร์มีโครงการเล้ียงไก่ไข่ จ านวน 980 ตัว เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาใน
วิชาการผลิตไก่ไข่ การเล้ียงสัตว์ปีก ทักษะการผลิตสัตว์ปีก ปฏิบัติงานเกษตรและหารายได้ให้กับ
วิทยาลัยฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและหารายได้ จึงได้จัดท าโครงการเล้ียงไก่ไข่ดังกล่าว 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเล้ียงไก่ไข่ของนกัศึกษาและเกษตรกร 
 5.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

6.  เปูาหมาย   
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 980 ตัว  
   6.1.2 ผลิตไข่ไก่ 686 ฟองต่อวัน  มีรายได้จากการขายไข่ไก่ฟองละ 3 บาท เป็นเงิน 
740,880 บาท 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่ ฝึกความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  ฟาร์มไก่ไข่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ด าเนินการเล้ียง              
3. จัดซื้อวัสดุ,  
อาหารสัตว์ 

             

4. บันทึกผลการเล้ียง, 
รายงานประจ าเดือน 

             

5. สรุปผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 2   598,000  
                                รวม 2   598,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 2   598,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ได้ไข่ไก่ จ านวน 24,690 ฟอง 
     11.1.2 ขายไข่ไก่ฟองละ 3.00 บาท เป็นเงิน 740,880 บาท 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่อย่างน้อย 60 คน 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การติดตาม ตามแผนปฏิบัติงาน 
 12.2 การประเมินผล และรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน และเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  80   
โครงการ  เลี้ยงไก่พื้นเมือง  

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเยี่ยม  คชรัตน์ 
    โครงการเล้ียงไก่พื้นเมือง  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะไก่คอล่อนพัทลุงเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคอยู่เป็นจ านวนมาก แต่
เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได้มีโครงการเพื่อผลิตลูกไก่ 
โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ และหารายได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วย 
 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อหารายได้จากการจ าหน่ายลูกไก่ 
 5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ท าโครงการหารายได้ระหวา่งเรียน 
 5.3 เพื่อใช้ฝึกทักษะของนักศึกษาในวิชาเรียน 
 5.4 เพื่อเป็นแหล่งวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจ 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 เล้ียงไก่คอล่อนพ่อแม่พันธุ์ 60 ตัว 
   6.1.2 ผลิตลูกไก่ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัว/เดือน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 มีรายได้จากการจ าหน่ายลูกไก่ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท/เดือน 
   6.2.2 มีนักศึกษาเข้าฝึกงานตลอดปี อย่างน้อย 50 คน 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  คอกไก่พื้นเมือง แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ส่ังพ่อแม่พันธุ์เพิ่ม              
4. เล้ียงเก็บไข่เข้าฟัก              
5. จดบันทึก              
6. สรุปผลการเล้ียง              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 1   20,000  
                                รวม 1   20,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 1   20,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       มีลูกไก่จ าหน่ายตลอดโครงการไม่น้อยกว่า 12,000 ตัว 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       มีรายได้จากการจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 24,000 บาท 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 ผลจากการจดบันทึก 
 12.2 สรุปประจ าเดือน 
 12.3 สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  81   
โครงการ  เลี้ยงโคเนื้อ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง 
     งานฟาร์มสัตว์ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 งานฟาร์มโคเนื้อ จัดการเล้ียงโคเนื้อเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนศึกษา และเกษตรกร ได้ใช้
ฝึกประสบการณ์ด้านการเล้ียงโคในด้านต่าง ๆ เช่น พันธุ์และการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ การ
จัดการโรคและสุขาภิบาล การผสมเทียม และใช้โคเนื้อเป็นสัตว์ทดลองในการวิจัยจัดท าโครงการ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อผลิตลูกโคเนื้อจ าหน่าย 
 5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร 
 5.3 เพื่อใช้จัดท างานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา 
 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ลูกโคเนื้อจ านวน 5 ตัว  รายได้จากการจ าหน่ายลูกโคเนื้อ  เป็นเงิน  35,000 บาท 
   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 100 คน 
   6.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 5 เรื่อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ลูกโคเนื้อที่มีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุ์และมีสุขภาพแข็งแรง 
   6.2.2  นักเรียน นกัศึกษา และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ 
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   6.2.3  วิจัยมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   คอกโคเนื้อ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ขออนุญาตจัดซื้อฯ              
3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 10   30,000  
                           รวมท้ังส้ิน 10   30,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ลูกโคเนื้อ จ านวน 5 ตัว รายได้จากการจ าหน่ายลูกโคเนื้อ  เป็นเงิน  35,000 บาท 
     11.1.2 นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรผ่านการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 
100 คน 
     11.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา จ านวน 5 เรื่อง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       11.2.1 ลูกโคเนื้อที่มีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุ์และมีสุขภาพแข็งแรง 
     11.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ 
     11.2.3 วิจัยมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
 12.2 การประเมนิผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  82   
โครงการ  อัดฟาง 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง   นายกรกริช แดงเอียด 
     งานฟาร์มสัตว์ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรที่นิยมน ามาเป็นอาหารในการเล้ียงโค เนื่องจากหาง่าย 
ราคาถูก และสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ฟางข้าวมีเยื่อใยสูงเหมาะกับสัตว์เขี้ยวเอื้องแต่มีคุณค่าทาง
โภชนาการต่ า งานฟาร์มนาข้าวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้ปลูกข้าวและหลังการเก็บเกี่ยว
มีฟางข้าวเป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นส่ิงเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถ
น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ส าหรับเล้ียงโค งานฟาร์มสัตว์จึงจัดท าโครงการอัดฟุอนฟางเพื่อใช้เล้ียงโคเนื้อ
ของทางวิทยาลัยฯ และเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในการอัดฟาง 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่ออัดฟุอนฟางใช้ส าหรับเล้ียงโคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการอัด
ฟุอนฟาง 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ฟางอัดฟุอน 800 ฟุอน 
   6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และมีทักษะประสบการณ์ในการอัดฟุอนฟาง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
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   6.2.1 มีฟางอัดฟุอนท่ีมีคุณภาพดี สามารถใช้เป็นอาหารโคได้ 
   6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถอัดฟุอนฟางได้ 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   แปลงนาข้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

             

3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 2   10,000  
                                รวม 2   10,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 2   10,000  
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 มีฟางอัดฟุอนท่ีมีคุณภาพดี สามารถใช้เป็นอาหารโคได้ 
     11.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และมีทักษะประสบการณ์ในการอัดฟาง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       โคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ มีแหล่งอาหารหยาบท่ีเพียงพอตลอดท้ังปี 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
 12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  83   
โครงการ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอฎารัตน์  บุญมณี และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
     งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ   
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเช่ือมโยงการวิจัยกับ
กระบวนการจัดการสอนวิชาชีพ มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงนั้น วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงได้ตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการประกวด
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาท าผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และโครงการวิชาชีพ 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อส่งเสริมและให้ก าลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
โครงงานและโครงการวิชาชีพ 
 5.2 เพื่อพัฒนาการจัดท าและการน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานและ
โครงการวิชาชีพ 
 5.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. 
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6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพได้ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   ผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานและโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เป็น
ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ขออนุญาตจัดซื้อฯ              
3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 4 1,500    
                           รวมท้ังส้ิน 4 1,500    
 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และ
โครงการวิชาชีพได้ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานและโครงการ
วิชาชีพที่เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน และการ
ประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 84  
โครงการ  สนับสนุนการท างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้กับผู้เรียน 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอฎารัตน์ บุญมณี และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
     งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ 
ในภารกิจหลักส าคัญของการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาให้ครู นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรของวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาและสามารถน าองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ชุมชนโดยเน้นการวิจัยแบบ
บูรณาการ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเน้นการวิจัยพื้นฐานท่ีน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนา
งานด้านการเกษตรและการวิจัยประยุกต์ รวมท้ังการวิจัยท่ีน ามาสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้จัดท างานวิจัย 
การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 5.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และครู น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของผู้เรียน จ านวน 7 ช้ินงาน  
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษา ครู มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อส่วนรวม
และสังคม ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน ามาบูรณาการกับ
การเรียนเป็นอย่างดี และเพื่อพัฒนาต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้ 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ขออนุญาตจัดซื้อฯ              
3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ   20,000   
                           รวมท้ังส้ิน   20,000   
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และ
โครงการวิชาชีพ จ านวน 7 ช้ินงาน 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพ ท่ีเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ
น ามาบูรณาการกับการเรียนเป็นอย่างดี และเพื่อพัฒนาต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี  85   
โครงการ  ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน์ บุญมณี และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
     งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      พันธกิจท่ี  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ให้มีสมรรถนะอาชีพ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 จากการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้ก าหนดให้ครูได้จัดท าโครงการวิจัยในช้ันเรียน
ของครูผู้สอน ซึ่งท าให้ครูได้เข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์ในช้ันเรียน ตลอดจนได้ปรับเปล่ียนวิธีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งขึ้นต่อนักเรียน สามารถกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการปรับเปล่ียน
รูปแบบการพัฒนาครู จากอดีตท่ีเรามุ่งพัฒนาครูด้วยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากร มา
เป็นการพัฒนาครูโดยให้ครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงของตนเอง อันจะท าให้ครูได้
รอบรู้ท้ังเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยี ตามแนวทางของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการของหลักสูตร 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์นักเรียนนักศึกษา และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
 5.2 เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน 
 5.3 เพื่อครูผู้สอนทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 1 ปีการศึกษา 
6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
   ครูผู้สอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ใน 1 ปีการศึกษา 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนท่ีได้สามารถท าให้ครูได้เข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์ใน
ช้ันเรียน ตลอดจนได้ปรับเปล่ียนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งขึ้นต่อนักเรียน 
นักศึกษา สามารถกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบพัฒนาการสอนของครู 
7.  สถานท่ีด าเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. ขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

             

3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 5 1,500    
                           รวมท้ังส้ิน 5 1,500    
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       จ านวนผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 1 คน ต่อ 1 
เรื่อง ใน 1 ปีการศึกษา 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนท่ีได้สามารถท าให้ครูได้เข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์ใน
ช้ันเรียน ตลอดจนได้ปรับเปล่ียนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  การติดตามโดยการรายงานผลประจ าเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 86   
โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชน “มินิเกษตร” 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ 1.2 นางพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย 
 1.3 คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
          ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟารม์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    พันธกิจท่ี  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 
     3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับงานพัฒนาการเกษตร ไปสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีงานเน้นหนักด้านแปลงสาธิต รักษาพันธุกรรมพืช งานปศุสัตว์ เพื่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา และบริการชุมชน 
 ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การจัดต้ังตลาดชุมชน เพื่อตอบโจทย์การกระจายรายได้ และสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการฟื้นฟูวิถีวฒันธรรมอาหารท้องถิ่น ถือเป็นทิศทางนโยบายท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีมีผลกระทบทางบวกมาให้เห็นชัดเจน ดังตัวอย่างรูปธรรม ตลาดใต้โหนด 
ของบ้านนักเขียนกนกพงศ์ และตลาดปุาไผ่สร้างสุข ในพื้นท่ีอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น
ต้นแบบและขยายไปท่ัวในวงกว้าง อีกท้ังยังมีแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคภายในจังหวัดและ
นักท่องเท่ียวจากต่างจังหวัดไปในทิศทางท่ีสูงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มองค์กรชุมชนท่ีเป็นภาคี
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ซึ่งมีความพร้อมและความต้องการตลาดชุมชน มาเป็นฐาน
การพัฒนาผลผลิตการเกษตรอินทรีย์อย่างพึ่งตนเองนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาตลาดมารองรับ และ
ปัจจุบัน ตลาดนัดมินิเกษตรได้ทดลองด าเนินกิจกรรมมาได้ประมาณ 8 เดือน ได้มีการพัฒนามา 
เรื่อย ๆ ในด้านผู้ผลิตและสถานท่ี ซึ่งปรับปรุงด้านสถานท่ีให้รองรับการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
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5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อขยายผลตามโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล ด าเนินการ
จัดต้ังตลาดนัดชุมชนสีเขียว “มินิเกษตร” 
 5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตแก่ประชาชนในต าบลควนมะพร้าว และพื้นท่ีใกล้เคียง ในการ
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ในครอบครัว เน้นวิถีชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว มีรายได้เพิ่ม สภาวะ
เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น 
 5.4 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีโอกาสได้สัมผัสกับวิธีการตลาด
และมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง 
 5.5 สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน 
 5.6 สนองตอบนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.7 เพื่อพัฒนาด้านสถานท่ีเป็นศูนย์รวมของผู้มาเท่ียวในตลาดมินิเกษตร ได้มานั่งพักผ่อนใน

ตลาดซึ่งขยายลงในแปลงเกษตร 
 

6.  เปูาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครอบครัวมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพราะมีตลาดรองรับ รักษาส่ิงแวดล้อมปลอดภัยท้ัง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค กายใจแข็งแรง ครอบครัวเข้มแข็ง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนร่วมดีขึ้น 
   6.2.2 ผู้บริโภคได้รับอาหารดี ปลอดสารพิษ พร้อมรับรู้เรื่องราวท่ีมีของอาหารและ
ส่ิงแวดล้อม 
   6.2.3 เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างสัมพันธ์ที่ดีงาม ลดปัญหาทางสังคม 
   6.2.4 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางอ้อม 
สามารถเป็นตลาดวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้มาเท่ียวตลาดนัดได้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ตนเอง
สนใจ และนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสในการสัมผัสตลาดเกษตรโดยตนเอง เป็นการปูพื้นฐานในการ
ผลิตได้ จ าหน่ายเป็น 
   6.2.5 มีสถานท่ีซึ่งสามารถนั่งพักผ่อน หลบแดด ฝน ได้ ในแปลงเกษตรที่เป็นสถานท่ีจัด
ตลาดนัด   
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
                               บริเวณในแปลงเกษตร ท่ีมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดมินิเกษตร 
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. วางแผนประชุม
และเขียนโครงการ 

             

2. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ 

             

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

4. การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

             

5. สรุปและรายงานผล
การประเมิน 

             

 
10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 6 10,000    
                                รวม 6 10,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      
                           รวมท้ังส้ิน 6 10,000    
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
       11.1.1 ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในตลาด มีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพราะมีตลาดรองรับ รักษา
ส่ิงแวดล้อม ปลอดภัย ท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค กาย ใจ แข็งแรง ครอบครัวเข้มแข็ง ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู้มีส่วนร่วมดีขึ้น 
     11.1.2 ผู้บริโภคได้รับอาหารดี ปลอดสารพิษ พร้อมรับรู้เรื่องราวท่ีดีของอาหารและ
ส่ิงแวดล้อม 
     11.1.3 เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง สร้างสัมพันธ์ที่ดีงาม ลดปัญหาทางสังคม 
     11.1.4 วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางอ้อม จะเป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชนผู้เข้ามาเท่ียวชม และสามารถเป็นตลาดวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้มาเท่ียวตลาดนัดได้ศึกษาดู
งานด้านการเกษตรที่ตนเองสนใจ และนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสในการสัมผัสตลาดเกษตรโดย
ตนเอง เป็นการปูพื้นฐานในการผลิตได้ จ าหน่ายเป็น 
     11.1.5 ลูกค้าตลาดนัดมินิเกษตรมีสถานท่ีนั่งพัก หลบแดด ฝน และเป็นท่ีนั่งประชุม สรุป
สถานการณ์หลังปิดตลาดในทุกนัด 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
       ประเมินผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 87  
โครงการ  ซ่อมเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม 2561 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชนินทร์ พันธุ์นายัง   
     งานฟาร์มและโรงงาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
 3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ยานพาหนะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงท่ีใช้ในงานราชการ มีใช้อยู่หลายคันหลาย
ประเภท ซึ่งแต่ละคันได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุงเพื่อให้อยู่ในสภาพ
ท่ีดีมีความปลอดภัยในการใช้และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 เพื่อจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ซ่อมบ ารุงรถแทรกเตอร์ ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 5 คัน 
    6.1.2 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือเตรียมดิน ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 ชุด 
    6.1.3 ซ่อมบ ารุงเครื่องมือเก็บเกี่ยว/อัดฟาง/ตัดหญ้า ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 5 คัน 
    6.1.4 ซ่อมบ ารุงเทลเลอร์บรรทุกวัสดุ ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 คัน 
    6.1.5 เครื่องด านา ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 คัน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถให้บริการงานเครื่องทุ่นแรงกับวิทยาลัยฯ ในการใช้เพื่องานราชการ 
           6.2.2 สามารถให้บริการกับนักเรียนนักศึกษา ในการศึกษาและฝึกทักษะการใช้งานเครื่อง 
ทุ่นแรงฟาร์ม 
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           6.2.3 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐท่ีใกล้เคียงในด้านเครื่องทุ่นแรง
ฟาร์มตามความเหมาะสม 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  สถานบริการซ่อม ท้ังภายในจังหวัด และต่างจังหวัด 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซ่อมตาม
ระยะเวลาการใช้งาน 

             

2. จัดซ่อมตามสภาวะ
ท่ีเกิดการช ารุด 

             

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย  30,000    
    -  ค่าวัสดุ  70,000    

รวม  100,000    
รวมท้ังส้ิน  100,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            บันทึกขออนุญาตใช้เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและรายงานผลการซ่อมประจ าปี 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            บันทึกขออนุญาตใช้เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและรายงานผลการซ่อมประจ าปี 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ   
       หลังจากเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการท่ี  88    
โครงการ ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  2561 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    นายชนินทร์  พันธุ์นายัง    งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ยานพาหนะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงท่ีใช้ในงานราชการ มีใช้อยู่หลายคันหลาย
ประเภท ซึ่งแต่ละคันได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุงเพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่ดีมีความปลอดภัยในการใช้และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 6 ล้อ ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 คัน 
           6.1.2 ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 2 ตอน ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 คัน 
           6.1.3 ซ่อมบ ารุงรถตู้ ตลอดปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 คัน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สามารถให้บริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในการใช้ยานพาหนะเพื่องานราชการ 

       6.2.2  สามารถให้บริการกับนักเรียนนักศึกษา ในการใช้ยานพาหนะเพื่อการเดินทางไป 

ทัศนศึกษา 
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   6.2.3  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ องค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐท่ีใกล้เคียงในด้านยานพาหนะ
ตามความเหมาะสม  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  สถานบริการซ่อม ท้ังภายในจังหวัด และต่างจังหวัด 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซ่อมตาม
ระยะเวลาการใช้งาน 

             

2. จัดซ่อมตามสภาวะ
ท่ีเกิดการช ารุด 

             

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

             

 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย  100,000    
    -  ค่าวัสดุ  100,000    

รวม  200,000    
รวมท้ังส้ิน  200,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ และรายงานผลการซ่อมประจ าปี 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ และรายงานผลการซ่อมประจ าปี 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 บันทึกการจัดซ่อมและบันทึกการใช้รถของปีงบประมาณ 2561 
 12.2 บันทึกการจัดซ่อมและบันทึกการใช้รถของปีงบประมาณ 2561 
 



259 
 

   

โครงการท่ี  89   
โครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกอุตสาหกรรมเกษตร 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  นายมลฑา  กุลฑล แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
ครู การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 อาคารอุตสาหกรรมเกษตรของวิทยาลัยฯ เป็นอาคารก่อสร้างแบบช้ันเดียว ควรได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซม เนื่องจากมีสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน พื้นปูนมีสภาพสึกกร่อน แตกร้าว 
สกปรก ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งเห็นควรต้องรับการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้มีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตและการ
จัดการเรียนการสอน 
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6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ของแผนกวิชา จ านวน 1 หลัง 
   6.1.2 ติดต้ังซิ้งน้ าเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการแปรรูป จ านวน 2 ชุด 
   6.1.3 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,300 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
   6.1.4 โต๊ะท่ีปูด้วยสแตนเลสเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 ตัว 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       วิทยาลัยฯ มีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็น
สถานท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ              
2. อนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง              
3. ด าเนินการตาม 6.1.1-6.1.4              
4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 9     
    -  ค่าวัสดุ 10   66,640  

รวม 19   66,640  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม 2   51,760  
รวมท้ังส้ิน 21   118,400  
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11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 อาคารเอนกประสงค์ของแผนกวิชาได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 1 หลัง 
     11.1.2 ติดต้ังซิ้งน้ าเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการแปรรูป จ านวน 2 ชุด 
     11.1.3 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,300 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
     11.1.4 โต๊ะท่ีปูด้วยสแตนเลสเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 ตัว 
 11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
             อาคารอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ   
      ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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โครงการท่ี  90 
โครงการ  ปรับปรุงโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
     1.1 นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง       1.2 นายกรกริช แดงเอียด 
     แผนกวิชาสัตวศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ   

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดสร้างมาเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างสร้างจากไม้ 
ท่ีเป็นไม้ขนาดบาง บัดนี้เกิดการบิดตัวและเกิดการช ารุด ท าให้มีความเส่ียงต่อการพังทลาย ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายให้กับรถของครู นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงขอซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งแรงและใช้ประโยชน์ได้
ตามปกติ 

 

5.  วัตถุประสงค์  
    เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและหลังคาของโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
           โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 1 หลัง 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
             โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง              
3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
   - ค่าตอบแทน      
- ค่าใช้สอย 1 20,000    
- ค่าวัสดุ 3 55,000    

รวม 4 75,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 4 75,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
          โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 1 หลัง 
      11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            มีท่ีจอดรถท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงใช้ส าหรับจอดรถครู นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อ
ราชการ 
12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซม 
  12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี 91 
โครงการ  ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       
    1.1 นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง    1.2 นายกรกริช  แดงเอียด 
    แผนกวิชาสัตวศาสตร์   ฝ่ายวิชาการ   

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยฝ้าเพดานห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดสร้างมาเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างสร้าง
จากลวดท่ีบัดนี้เกิดการผุขาดเกิดการช ารุดท าให้มีการพังทลายและแตกหักของแผ่นฝ้าเพดานท่ีเป็นแผ่น
ยิปซัม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและเกิดครู และนักเรียน นักศึกษาท่ีท าการเรียนการสอนในแผนกวิชา
สัตวศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงขอซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างและแผ่นฝ้าเพดานให้มีความ
แข็งแรงและใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 

 

5.  วัตถุประสงค์  
     เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและแผ่นฝ้าเพดานของห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ให้มีความมั่นคง
แข็งแรง 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ฝ้าเพดานของห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  ฝ้าเพดานของห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  ห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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. ขออนุญาตจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

             

3. ด าเนินการ              
4. สรุปและรายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1 20,000    
    -  ค่าวัสดุ 6 35,000    

รวม 7 55,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 7 55,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ฝ้าเพดานของห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 
     11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
           ห้องเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ที่มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมเป็นท่ีเรียนรู้และจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซม 
 12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการท่ี92 
โครงการ  ปรับปรุงห้องกิจกรรม อกท.หน่วยพัทลุง และบริเวณด้านหน้าห้อง 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      
    นางสาวพิทยา  คงอิ้ว    งานกิจกรรม อกท.   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ห้องกิจกรรม อกท.หน่วยพัทลุง เป็นส่วนหนึ่งของอาคารโรงอาหารใหม่ ซึ่งภายในห้องขาดวัสดุ
อุปกรณ์หลายอย่าง ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรให้กับสมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง และบริเวณด้านหน้าห้อง มี
ลักษณะเป็นดิน เมื่อมีฝนตกมีน้ าขังดินเป็นโคลนไม่สามารถผ่านได้ จึงควรพัฒนาปรับปรุงให้มีความ
พร้อมในการใช้งานและเพื่อรองรับการประเมินหน่วย อกท.ดีเด่น ประจ าปี 2560 และเตรียมความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพ การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต ระดับภาค 
ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 และใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5.  วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อใหห้้องกิจกรรม อกท.หน่วยพัทลุง และบริเวณด้านหน้าห้อง ท่ีสามารถใช้งานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพื่อใช้เป็นสถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตและการ
จัดการเรียนการสอน 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 

  6.1.2 โต๊ะเหล็ก จ านวน 7 ตัว 
  6.1.3 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 ลูกบาศก์เมตร 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ มีห้องกิจกรรม อกท.หน่วยพัทลุง ท่ีอยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้
เป็นสถานท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต 
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ  อกท. หน่วยพัทลุง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 
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 

ขออนุมัติ 

             

2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง              
3. ด าเนินการตาม ข้อ6              
4. สรุปโครงการ              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย      
    -  ค่าวัสดุ 2 58,050    

รวม 2 58,050    
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม 2 25,900    
รวมท้ังส้ิน 4 83,950    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 พัดลมฝาผนังขนาด 18 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 

    11.1.3 โต๊ะเหล็ก จ านวน 7 ตัว 
    11.1.4 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 13 ลูกบาศก์เมตร 
    11.2  ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
           ห้องกิจกรรม อกท.หน่วยพัทลุง ท่ีอยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
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โครงการท่ี  93 
โครงการ  ปรับปรุงอาคารและพื้นที่บริเวณศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ และคณะกรรมการงานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
     และประกอบธุรกิจ และกรรมการงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
     งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 

3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนเพิ่มเติมของสถาบันการอาชีวศึกษาไ ด้วาง
นโยบายให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในอาชีวศึกษาเพื่อให้ทันกับการ
พัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันในระดับสากลประเด็นย่อยข้อ 1 คือ พัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ และประเด็นหลักข้อ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
และขอ้ 4 อาชีวะเพื่อคนทุกคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการค้า จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาอาคารและพื้นท่ีบริเวณอาคารเพื่อรองรับการท ากิจกรรมตลาดนัด “มินิเกษตร” 
ในการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีท าโครงการผลิตสินค้าเกษตร และชุมชนท่ี
ด าเนินการผลิตสินค้าเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้น าสินค้าปลอดสารพิษมาจ าหน่ายให้แก่
ผู้บริโภค สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าให้แก่นักเรียน
นักศึกษา เป็นการบ่มเพาะการประกอบอาชีพอิสระให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตร 
 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามหน้าท่ีรับผิดชอบของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 
       5.2  เพื่อการฝึกฝนให้นักศึกษามีความสามารถตามรูปแบบท่ีควรจะมี คือ ผลิตได้ จ าหน่ายเป็น 
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       5.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม และมีความสามารถ
ในการวางแผนในการท าธุรกิจ รับจ้างผลิต การผลิตเพื่อจ าหน่าย และท ากิจกรรมตามรูปแบบสหกรณ์ 
 5.4  เพื่อใช้อาคารเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
 5.5 เพื่อรองรับการเปิดตลาดนัดสินค้าปลอดสารพิษ (ตลาดนัดมินิเกษตร) 
6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
    6.1.1 นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จ านวน 
50 คน 
    6.1.2 มีโครงการของนักเรียนนักศึกษาในการท ากิจกรรมการค้า จ านวน 5 โครงการ 
    6.1.3 ชุมชนบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงกับสถานศึกษาสามารถน าสินค้าเกษตรปลอดสารพิษมา
จ าหน่ายได้ ประมาณ 5 ชุมชน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมีความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
    6.2.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมีรายได้ระหว่างเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 
    6.2.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ เกิดทัศนคติท่ีดีในการเรียนด้านการเกษตรว่า เมื่อเรียน
แล้วสามารถท าเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตในการกล้าท่ีจะเป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 
    6.2.4 เพื่อให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน “ตลาดนัด
เกษตรสุขใจ” ได้น าสินค้าปลอดสารพิษท่ีหลากหลายมาจ าหน่าย ท าให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และมี
ตลาดรองรับสินค้าท่ีผลิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

7.  สถานท่ีด าเนินการ อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. เขียนโครงการเสนอ              
2. บันทึกขออนุญาต
ซื้อ/จ้าง 

             

3. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

             

4. สรุปผลโครงการ              
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10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย       
    -  ค่าวัสดุ 4   10,000  

รวม 4   10,000  
หมวดค่าครุภัณฑ์      

รวม      
รวมท้ังส้ิน 4   10,000  

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            11.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะอาชีพ แก่นักเรียนนักศึกษา จ านวน 50 คน 
   11.1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 หรือ จ านวน 50 คน 
     11.1.3 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตลาดนัก จ านวน 5 ชุมชน (เกษตรกรประมาณ 
30 คน) 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
            11.2.1 สถานศึกษาสามารถด าเนินโครงการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจและ
งานบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ได้บรรลุเป้าหมาย คือ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านการผลิตสินค้า
เกษตร ด้านการจ าหน่าย และการบริการ ปีงบประมาณ 2561 ได้ประสบความส าเร็จ 
   11.2.2 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการอบรมอาชีพอิสระท้ังทางด้านการผลิต การจ าหน่าย และ
การบริการ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตตามทักษะและความสามารถ และมีรายได้
ระหว่างเรียน 
   11.2.3 เกษตรกรในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม “ตลาดมินิเกษตร” สร้างรายได้
ให้ครอบครัว ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 12.1 สรุปผลราย 2 เดือน ว่าการด าเนินโครงการมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
 12.2 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนในการด าเนินการ แก้ปัญหา และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 
 12.3 ประเมินความส าเร็จของโครงการ ท้ังผู้ปฏิบัติ และผู้รับบริการ 
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โครงการท่ี 94    
โครงการ ปรับปรุงซุ้มที่พักริมสนามฟุตบอล 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    นายชนินทร์  พันธุ์นายัง    งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  ความสอดคล้องกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์/พันธกิจ 
    3.1  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ทะนุบ ารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 3.2  ความสอดคล้องกับนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3  ความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    พันธกิจท่ี  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล 

3.4  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
             มาตรฐานท่ี 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา   
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีพื้นท่ีและอาคารสถานท่ี  ต้องดูแลและบ ารุงรักษาเพื่อให้อยู่
ในสภาพดีสามารถใช้การได้  และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ของสถานท่ี อยู่จ านวนไม่น้อย  และศาลา
ท่ีนั่งพักริมสนามฟุตบอล  ซึ่งเป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยฯ มีสภาพช ารุดเสียหาย เส่ือมโทรมเกือบ
ท้ังหมด เป็นเหตุให้เกิดเป็นภาพไม่น่าดูของผู้พบเห็น  จ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ
ดีให้เกิดความสวยงามกับวิทยาลัยฯ 

 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อซ่อมแซมอาคารศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟตุบอล 
 5.2  เพื่อให้เกิดความสวยงามของบริเวณสนามฟุตบอลและข้างเคียง 
 5.3  เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถใช้เป็นท่ีนั่งพักผ่อนและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 

6.  เป้าหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ)  
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ซ่อมปรับปรุงศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟุตบอล  จ านวน 12  หลัง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาสามารถใช้เป็นท่ีนั่งพักผ่อนและท ากิจกรรมต่าง ๆ 

       6.2.2  เกิดความสวยงามของบริเวณสนามฟุตบอลและข้างเคียง 
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7.  สถานท่ีด าเนินการ  บริเวณริมสนามฟุตบอล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ ระยะเวลา 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 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. จัดซื้อจัดจ้าง              
3. ด าเนินการซ่อมแซม              
4. รายงานผล              
 

10.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจ่าย 
จ านวน 
รายการ 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 งบประมาณ อุดหนุน บ ารุงการศึกษา 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
    -  ค่าตอบแทน      
    -  ค่าใช้สอย 1 18,000    
    -  ค่าวัสดุ 8 22,000    

รวม 9 40,000    
รวมท้ังส้ิน 9 40,000    

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 11.1 ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
            ศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟุตบอล  จ านวน 12  หลัง 
 11.2 ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
           บริเวณสนามฟุตบอลและข้างเคียงมีความสวยงาม และนักเรียน/นักศึกษาสามารถใช้เป็นที่นั่ง
พักผ่อนและท ากิจกรรมต่าง ๆ 
             

12.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
      ประเมินผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ 9,378,170 432,985 515,635 2,302,285 670,668 667,785 380,575 663,000 1,906,397 565,385 639,885 383,185 250,385 9,378,170

1 งานตามภาระงานประจ า 1,970,047 100,000 1,046,000 100,000 100,000 100,000 100,000 24,047 100,000 100,000 100,000 100,000 1,970,047

1.1 งบด าเนินงาน 1,024,047 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 24,047 100,000 100,000 100,000 100,000 1,024,047

1.2 งบลงทนุ 946,000 946,000 946,000

  - ค่าครุภณัฑ์ 946,000     946,000 946,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง

2

โครงการตามภาระงาน

สถานศึกษา 4,671,723 432,985 415,635 406,285 330,668 487,785 280,575 143,000 905,950 355,385 509,885 253,185 150,385 4,671,723

2.1 โครงการงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 20,000 20,000 40,000

2.2 โครงการเอกสารการพมิพ์ งานบริหารทั่วไป 70,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 70,000

2.3 โครงการงานประชาสัมพนัธ์ งานประชาสัมพันธ์ 27,500 5,000 15,000 7,500 27,500

2.4 โครงการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์

พระราฃา

งานประชาสัมพันธ์ 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
30,000

2.5 โครงการงานบคุลากร งานบุคลากร 3,000 3,000 3,000

2.6 โครงการจัดงานมุทติาจิตผู้เกษยีณ งานบุคลากร 6,000 6,000 6,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

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

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.7 โครงการอบรมพฒันาบคุลากร งานบุคลากร 50,000 50,000 50,000

2.8 โครงการศึกษาดูงาน งานบุคลากร 40,000 40,000 40,000

2.9 โครงการงานการเงิน งานการเงิน 8,000 4,000 4,000 8,000

2.10 โครงการงานบญัชี งานบัญชี 22,600 20,000 2,600 22,600

2.11 โครงการงานพสัดุ งานพัสดุ 34,000 4,000 30,000 34,000

2.12 โครงการงานอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ 384,360 50,000 10,360 100,000 50,000 62,900 50,000 30,000 31,100 384,360

2.13 โครงการงานทะเบยีน งานทะเบียน 16,000 4,000 5,000 6,000 1,000 16,000

2.14 โครงการจัดพธิรัีบประกาศนียบตัร งานทะเบียน 13,000 13,000 13,000

2.15
โครงการจัดซ้ือวสัดุงานกิจกรรม

นักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมฯ 2,000 2,000

2,000

2.16 โครงการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมฯ 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000

2.17 โครงการวนัส าคัญ งานกิจกรรมฯ 10,000 3,000 3,000 3,000 1,000 10,000

2.18 โครงการเดิน-วิง่ทดสอบ

สมรรถภาพนักศึกษา

งานกิจกรรมฯ 15,000 15,000 15,000

2.19 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม งานกิจกรรมฯ 5,000 5,000 5,000

2.20 โครงการค่ายคุณธรรมน าความรู้ งานกิจกรรมฯ 30,000 30,000 30,000

2.21 โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม งานกิจกรรมฯ 3,000 3,000 3,000

2.22 โครงการดนตรีสร้างสุขภาพฯ งานกิจกรรมฯ 40,000 20,000 20,000 40,000

2.23 โครงการสวสัดิการพยาบาล งานสวัสดิการฯ 3,500 3,500 3,500

2.24 โครงการกิจกรรมอกท. ครูที่ปรึกษา 

อกท.

100,000 45,000 40,000 15,000 100,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.25 งานปกครอง งานปกครอง 5,000 2,000 1,000 2,000 5,000

2.26 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวสิามัญ งานกิจกรรมฯ 10,000 10,000 10,000

2.27 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ งานครูที่ปรึกษา 10,000 5,000 5,000 10,000

2.28 โครงการเยี่ยมบา้น งานครูที่ปรึกษา 20,000 10,000 10,000 20,000

2.29 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครอง

งานครูที่ปรึกษา 17,040 8,000 9,040 17,040

2.30 โครงการงานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน

งานแนะแนว              -   
-          

2.31 โครงการปจัฉิมนิเทศ งานแนะแนว 2,000 2,000 2,000

2.32 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานแนะแนว 20,000 20,000 20,000

2.33 โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน งานแนะแนว        40,000 20,000 20,000 40,000

2.34 โครงการจัดท าคู่มือนักศึกษา งานแนะแนว 16,000 16,000 16,000

2.35 โครงการจัดหาทนุการศึกษา งานแนะแนว 5,000 5,000 5,000

2.35 โครงการสวสัดิการพยาบาลและ

หอพกั

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

2.37 โครงการบริการวชิาการและ

วชิาชีพ

งานโครงการ

พิเศษ

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

2.38 โครงการจัดหาวสัดุการเรียนการ

สอน

รองฯฝ่ายวิชาการ 500,000 250,000 250,000 500,000

2.39
โครงการฝึกอาชีพนักศึกษา

สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื

รองฯฝ่ายวิชาการ         4,000 2,000 2,000 4,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.40
โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี

รองฯฝ่ายวิชาการ        30,000 15,000 15,000 30,000

2.41
โครงการแก้ปญัหาผลการเรียน

ตกต่ า

รองฯฝ่ายวิชาการ        10,000 10,000 10,000

2.42 โครงการพฒันารายวชิา รองฝ่ายฯ        10,000 10,000 10,000

2.43 โครงการจัดหาวสัดุหอ้งสมุด งานศูนยว์ิทยบริการ 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

2.44 โครงการงานวดัผลประเมินผล งานวัดผลฯ 32,000 20,000 5,000 2,000 3,000 2,000 32,000

2.45 โครงการวดัความถนัดทางวชิาชีพ งานวัดผลฯ 575 575 575

2.46
โครงการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติระดับอาชีวศึกษา

งานวัดผลฯ 3,625 3,625

3,625

2.47
โครงการเทยีบโอนความรู้และ

ประสบการณ์วชิาชีพ

งานวัดผลฯ            325 325 325

2.48
โครงการประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ

งานวัดผลฯ        15,000 15,000

15,000

2.49
โครงการการประเมินผลการ

เรียนตามสภาพจริง

งานวัดผลฯ            900 900 900

2.50
โครงการส่งเสริมใหน้ักเรียนทกุ

คนมีแฟม้สะสมงาน

งานวัดผลฯ         1,800 1,800 1,800

2.51 โครงการจัดกิจกรรมสอนเสริม

ใหก้ับผู้เรียน

งานวัดผลฯ              -   

โครงการ ติวPre-Vnet งานวัดผลฯ         2,000 2,000 2,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.52 โครงการงานพฒันาหลักสูตรฯ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 3,400 3,400 3,400

2.53 โครงการงานส่ือการเรียนการสอน งานส่ือการเรียนฯ 10,000 10,000 10,000

2.54 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อ

จัดการเรียนกาสอน

แผนกวิชา

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

2.55 โครงการโครงงานวทิยาศาสตร์ นางเปรมฤดี 

ด ายศ

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

2.56 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพยีง

นายคัชชา

กาญจนจันทร์

15,000 5,000 10,000 15,000

2.57 โครงการเล้ียงกวางและสัตว์

สวยงาม

นายคัชชา 17,000 5,000 7,000 5,000 17,000

2.58 จัดนิทรรศการในงานเปดิโลก

การศึกษา

นางกาญจนา 30,000 30,000 30,000

2.59 โครงการผลิตพนัธุไ์ม้ดอกไม้

ประดับ

นางสมนึก 100,000 50,000 50,000 100,000

2.60 โครงการจัดหาวสัดุการเรียนการ

สอน อศ.กช.

นาบคณิศร์ 73,000 20,000 53,000 73,000

2.61 โครงการงานวางแผนและ

งบประมาณ

งานวางแผนฯ 9,650 4,650 5,000 9,650

2.62 โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานศูนย์ข้อมูล 6,900 6,900 6,900

2.63 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ฯ ง่านศูนย์ข้อมูล        50,000 50,000 50,000     

2.64 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ งานประกันฯ 8,000 8,000 8,000

2.65 โครงการความร่วมมือ งานความร่วมมือ 5,000 5,000 5,000

2.66 โครงการสวนยางพารา นายพงษ์ศักด์ิ 672,600 3,000 50,000 150,000 50,000 147,600 200,000 37,400 34,600 672,600
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

2.67 โครงการปลูกปาล์มน้ ามัน นายวิโรจน์ 150,000 20,000 40,000 20,000 20,000 20,000 30,000 150,000

2.68 โครงการผลิตข้าว 125,000 50,000 50,000 7,000 10,000 8,000 125,000

2.69 โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตาม

แนวทฤษฎีใหม่

นายวิโรจน์ 35,000 3,000 5,000 5,000 10,000 4,500 4,500 2,000 1,000 35,000

2.70 โครงการผลิตและรวบรวมพนัธุ์

ไม้ประดับ

นางสมนึก รัตนวมิล 14,100 14,100 14,100

2.71 โครงการเล้ียงไก่ไข่ นายเกรียงไกร เรืองณรงค์ 400,000 40,000 50,000 50,000 50,000 40,000 50,000 50,000 50,000 20,000 400,000

2.72 โครงการเล้ียงไก่ไข่ต่อเนื่อง นายเกรียงไกร เรืองณรงค์ 598,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 48,000 50,000 50,000 50,000 598,000

2.73 โครงการโคเนื้อ นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง 30,000 3,050 1,950 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000

2.74 โครงการผลิตไก่พื้นเมือง นายเยีย่ม  คชรัตน์ 20,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 20,000

2.75 โครงการอัดฟอ่นฟาง นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง 10,000 10,000 10,000

2.76 การประกวดนวตักรรม ส่ิง

ประดิษฐ์ฯ

นางอฏารัตน์ บุญมณี 1,500 1,500 1,500

2.77 โครงการสนับสนุนการท างาน

วจิัยพฒันานวตักรรมฯ

นางอฏารัตน์ บญุมณี 20,000 20,000 20,000

2.78 โครงการประกวดงานวจิัยเพื่อ

พฒันาคุณภาพฯ

นางอฏารัตน์ บญุมณี 1,500 1,500 1,500

3

โครงการตาม พ.ร.บ.ตาม

งบประมาณ 2,736,400 850,000 240,000 80,000 420,000 976,400 110,000 30,000 30,000 2,736,400
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

3.1  -โครงการพฒันารูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง

เพื่อชุมชน(Fix it Center)

งานโครงการ

พิเศษ

500,000 200,000 300,000 500,000

โครงการเสริมสร้างนวตักรรม

การพฒันาส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ฯ

งานวิจัยฯ 20,000 20,000 20,000

โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

รอง

ผู้อ านวยการฯ

ทุกฝ่าย

1,416,400 600,000 816,400 1,416,400

3.20  - โครงการพฒันาทกัษะอาชีพ

แบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาส

สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้

งานส่งเสริม

ผลิตผลการค้า
100,000 50,000 50,000 100,000

3.3  -โครงการร่วมมือผลิตก าลังคน

ด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาค

การผลิต

รอง

ผู้อ านวยการฯ

ทุกฝ่าย

250,000 100,000 100,000 50,000 250,000

3.4  -โครงการขยายและยกระดับ

อาชีวศึกษาทวภิาคีฯ

งานทวิภาคี 20,000 20,000 20,000

3.5  - โครงการอาชีวศึกษา

มาตรฐานสากล

งานความร่วมมือ 50,000 50,000 50,000

3.6  - โครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา

งานส่งเสริม

ผลิตผลการค้า
80,000 80,000 80,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก 

ที่ใช้จ่าย

ที่ใช้
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

รวมเปน็

เงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2561

3.7  - ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครู

วชิาชีพผู้ทรงคุณค่า

งานบุคลากร 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 30,000 30,000 300,000

4

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงนิ 

สอศ./สถานศึกษา) 20,000

4.1 โครงการชีววถิีเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน(การไฟฟา้ฯ)

20,000
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