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คํานํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
จัดทําโดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพั ทลุง จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามรูปแบบ “ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับสถานศึกษา”
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด โดยกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคที่สถานศึกษากําหนด และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค เกิดประโยชนสูงสุดในการใชจายเงินงบประมาณ
ทายนี้ หวังวาแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณฉบับนี้ จะสามารถดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไวและเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตอไป

ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ข

สารบัญ
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มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
ขอมูลบุคลากร
ขอมูลนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
สรุปผลการใชจายเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปงบหนารายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานบริหารงานทั่วไป
งานเอกสารการพิมพ
งานประชาสัมพันธ
งานบุคลากร
จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตผูเกษียณราชการ
อบรมพัฒนาบุคลากร
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งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ปจฉิมนิเทศ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
เพิ่มปริมาณผูเรียน
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การเลี้ยงกวางและสัตวสวยงาม
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ผลิตไมดอกไมประดับ
เลี้ยงไกไข
เลี้ยงไกไขตอเนื่อง
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ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
ปรับปรุงหองกิจกรรม อกท.หนวยพัทลุง
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ปรับปรุงฝาเพดานหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร
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ปรับปรุงอาคารแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
การฝกอบรมการใชและบํารุงรถแทรกเตอร
ซอมบํารุงยานพาหนะ 2562
ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/การดําเนินงานตามโครงการ
ภาคผนวก
คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ที่ 300/2561 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25652
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สวนที่ 1
บทนํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
จัดทําโดยมีความสอดคลองกับบริบท ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติ

ว า “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น ” เพื่ อ สนองตอบต อ ผลประโยชน แ ห ง ชาติ อั น ได แ ก การมี เอกราช
อธิป ไตย การดํ ารงอยูอ ย างมั่ น คง และยั่งยื น ของสถาบัน หลั ก ของชาติ และประชาชนจากภั ย
คุ ก คามทุ ก รูป แบบ การอยู รวมกั น ในชาติ อ ย างสั น ติ สุ ข เป น ป ก แผ น มี ค วามมั่ น คงทางสั งคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป น ธรรมและความอยู ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ งยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใต ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะแวดล อมระหวา งประเทศ และการอยู รวมกั น อย างสั น ติ
ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ความมั่ นคง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
การเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริยมีความเขมแข็งเป น
ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึ กกําลังเพื่ อพัฒ นาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
ประชาชนมีค วามมั่น คงในชีวิต มีงานและรายไดที่ มั่น คงพอเพี ยงกับการดํารงชี วิต มี การออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมี
สุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒ นาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุก
ภาคสวนมีคุณ ภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะ
ความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขัน
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กับประเทศตาง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่ อใหสามารถสรางรายไดทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอด
รับกับบริบทการพัฒ นาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ
เพื่ อใหเปนพลังในการพัฒ นา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒ นา
ตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ งยื น หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช
การรักษาและการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ
การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ ม ากขึ้ น และสิ่ งแวดล อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วาม
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุง
ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาค
สวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
โดยนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ
ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู
ไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน ยุทธศาสตรของแผน เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และ “คน
เปนศูนยกลางการพัฒ นา” สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทํา
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับ ใช เปน แผนพั ฒ นา
ประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิ บัติอยางเป น
รูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปน ประเทศที่
พัฒ นาแลว มี ความมั่น คง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ซึ่ง การ
พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี
หลักการที่สําคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกิดบูรณาการการพั ฒ นาในทุ กมิ ติ
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เป น เงื่อ นไขที่ จํ าเป น สํ าหรับ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง มุ ง เน น การพั ฒ นาคน มี ค วามเป น คนที่ ส มบู ร ณ
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สังคมไทย เปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข
และอยูรวมกันอยางสมานฉันท
2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย
พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒ นาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ
ฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน
ประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20
ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคู
กับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ํ า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั ก การนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ให เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย า งจริ ง จั ง ใน 5 ป ที่ ต อ ยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมี
บทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น
เพื่อวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน
สามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษาประกอบดวยหลักการ จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา
เพื่อความเทาเทียม และทั่วถึงInclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)
อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญ ในการ
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นํ าประเทศไทยก า วข ามกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
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เปาหมาย กําหนดไว 2 ดาน คือ
1. เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมี คุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและ คุณลักษณะตอไปนี้
3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได(Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics)
8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดาน
ความ รวมมือ การทางานเปนทีม และภาวะผูนา (Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทักษะดานการ สื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and
Media Literacy) ทักษะ ดานคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบดวย เปาหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) มี ตัวชี้วัด
ที่สําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ6 - 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา 3
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561-2564 (แผน 4 ป )ตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐ
ตองจัดใหฟรีโดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปนตน
2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทา
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับ การสนับสนุน
คาใชจายใน การศึกษา 15 ปเปนตน
3. ระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถพั ฒ นาผู เรี ยนให บ รรลุ ขี ด ความสามารถ เต็ม ตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้น พื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการ
ทดสอบ โครงการประเมิ น ผลนัก เรีย นรวมกับ นานาชาติ(Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปสูงขึ้น เปนตน
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุมคาและ
บรรลุเปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไมผานเกณฑ
การ ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสงเสริมให ทุกภาคสวนสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เปนตน
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5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของ ประเทศดาน
การศึ ก ษาดี ขึ้ น สั ด ส ว นผู เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู เรี ย นสามั ญ ศึ ก ษาและจํ า นวน
สถาบันอุดมศึกษา ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เปนตน
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรประกอบ 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุท ธศาสตรที่ 2 การผลิตและพั ฒ นากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4. แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579
กําหนดวิสัยทัศนที่เปนความคาดหวังตามเจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการ
พัฒนาประเทศ”สาระสําคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
1.1 หลักการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับ
ฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง เปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให สูงขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานโดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญ ญา
ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพในลักษณะ ผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.2 ภารกิจของการจัดการอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีภารกิจที่สําคัญ ไดแก
1.2.1 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ ในระดับฝมือ
(ปวช.)ระดับเทคนิค (ปวส.) และระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
1.2.2 การฝกอบรมวิชาชีพ เปนการเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพ
1.3 คานิยมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษามีคานิยมที่เปนเปาหมายหลักในการปลูกฝงที่
สําคัญ 4 ประการ ไดแก
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1.3.1 คุณธรรม (Merit) หมายถึง ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชนแกตนเองและสังคม
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนา เปนคานิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี หลักกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 คุ ณ ภาพ (Quality) หมายถึ ง ผู สํ า เร็ จ การอาชี ว ศึ ก ษามี ส มรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิการอาชีวศึกษาแตละระดับ
1.3.3 ความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการจัดการ
และการพัฒนางาน รวมทั้งการทํางานรวมกับผูอื่น
1.3.4 ความเปนมืออาชีพ (Professional) หมายถึง ความรู ทักษะ และความสามารถใน
ดานวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกตใชความรู ทักษะ ในดานวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
2. วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ”
3. พันธกิจของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษา มีพันธกิจที่สําคัญ ดังนี้
3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒ นากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับ
สากล
3.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัย
เครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน
3.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
3.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
4. วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
4.1 เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปนมือ
อาชีพ
4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย
4.3 เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา
4.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการอาชีวศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอยางนอย 3 ดาน
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5.1 ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา
5.2 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติการ การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
การประยุกตใชตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน
5.3 ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรู ความสามารถใน
การใชทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกตสูอาชีพ
6. ยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา
6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
6.2 การผลิตและพัฒนากํา ลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
6.3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ
6.4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา
6.5การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒ นาการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา ไดแก ๑) การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความ
มั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ ๒) การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สร างขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ๓) การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ ๔) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทา
เที ย มในด า นอาชี ว ศึ ก ษา ๕) การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม ๖) การพัฒ นาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะ
ของผูสําเร็จอาชีวศึกษา ในดานคุณภาพ ไดแก ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป ดานสมรรถนะวิชาชีพ และคานิยมอาชีวศึกษา ไดแก คุณธรรม คุณภาพ ความรวมมือ
และความเปนมืออาชีพ
5. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ขอ 3 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว
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6. มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2561
ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน
7. วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภารกิจ
จัดและสงเสริมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ
พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม
4. เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพระดับฝมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ
5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
7. สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาใน
วิชาชีพ
8. ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมงี านทํา มีรายไดระหวางเรียน”
1.1 พัฒนาศูนยอบรมอาชีวศึกษา
1.2 เทียบโอนประสบการณสายอาชีพจบปวช. ไดใน 8 เดือน
1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
1.4 จัดตั้งและขยายศูนยซอมสราง เพื่อชุมชนFix It Center
1.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
1.6 ขยายใหมีผูเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาดานอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สรางงานสรางรายไดในกลุมพื้นที่ชายแดนภาคใต
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ใหทันกับยุคสมัยอยางมี
คุณภาพ”
ดานคุณภาพผูเรียน
2.1 เรงยกระดับคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง
2.6 รวมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกิจกรรมองคการวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
ดานคุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ดานคุณภาพการเรียนการ
สอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ
2.11 สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูเรียนและผูสอน
2.12 สงเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร(Project Based Learning และการประดิษฐคิดคน)
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- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการทองเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ดานอาชีวศึกษา
2.14 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอน
ดานคุณภาพครู
2.15 กําหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใชเครือขาย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เรงยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเปนที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใชเทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นําระบบ ICT มาใชเพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชหลักธรรมาภิบาล
-ดูแลและแกปญหาครูจางสอนใบประกอบวิชาชีพ
- สรางขวัญ กําลังใจ และจิตสํานึกในความเปนเจาขององคกร
3.4 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอยางเหมาะสม
- ครุภัณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและ
ตางประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝกประสบการณวิชาชีพ ทั้งในและ
ตางประเทศ
4.3 ขยายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน
4.4 รวมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
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9. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรอาชีวศึกษาระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
คานิยมอาชีวศึกษา (MQjCP) : คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality)
ความรวมมือ(Cooperation) ความเปนมืออาชีพ (Professional)
วิสัยทัศน : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานวิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับ
สากล
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมมาภิบาลโดยอาศัย
เครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวน
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสรางองคความรูเพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพและพอเพียงกับความตองการ
พัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร 2 พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนดานวิชาชีพในทุกชวงวัยเพือ่ เพิ่มผลิตภาพการ
ขับเคลื่อนประเทศ
ยุทธศาสตร 3 สงเสริมความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมในการจัดอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มศักยภาพกําลังคนดานวิชาชีพใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร 6 สงเสริมและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร 7 ผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับบริบทความเปลี่ยนแปลง
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10. ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ.2555-2569)
ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา ดังนี้
นโยบายที่ 1 มุ ง สร า งและผลิ ต กํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ให ต อบสนองความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตรที่ 1
มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 2
การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับ
กลุมผูอยูนอกระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4
สรางระบบการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเขาศึกษาตออาชีวศึกษา
นโยบายที่ 2 พั ฒ นาปริม าณและคุณ ภาพของครู คณาจารยและบุค ลากรทางการศึก ษา
ดานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ดานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 สร า งเสริ ม สมรรถนะและประสบการณ เพื่ อ คุ ณ ภาพของครู
คณาจารยและบุคลกรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 สร า งโอกาสและความร ว มมื อ ในการสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม
ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียน
การสอนในระดับ ปวช.ปวส. และปริญ ญาตรีสาขาเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิ บัติก ารและเพิ่ มศัก ยภาพให เปน แหลง เรียนรูวิชาชีพ และ
ฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2
สง เสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิ ช าการระหว า งหน ว ยงาน สถานศึ ก ษาทั้ ง ภายในและ
ตางประเทศ
นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
ยุทธศาสตรที่ 1
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
1. วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาอัตลักษณ เอกลักษณ
วิสัยทัศน
สถานศึกษาที่มุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี
คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
2. พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี
คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ ตรง
กับความตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม ประสบการณวิชาชีพของครู คณาจารย และบุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถายทอด
องคความรูเทคโนโลยีการเกษตร ผูเรียน ครูคณาจารย
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟารมตนแบบ
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศูนยเรียนรูและฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา การเทียบโอน
ความรู ประสบการณ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร
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พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษา
เกษตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ปณิธาน
ความมุงมั่นตั้งใจทําใหปรัชญาและวิสัยทัศนบรรลุเปาหมาย
อัตลักษณ
“อดทน มุงมั่น สูงาน”
อดทนหมายถึง ความสามารถทางรางกายความคิด จิตใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไม ยอทอ ตอปญ หาอุปสรรค มี ความเขมแข็งพยายามเอาชนะปญ หา
อุปสรรคโดยไมยอทอ มีจิตใจหนักแนนสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมใหเปนปกติเมื่อพบกับ
ปญหาหรือสิ่งยั่วยุตาง ๆ
มุงมั่น หมายถึงความตั้งใจลนเปยมในการทําสิ่งใด ๆใหบรรลุผลสําเร็จใหจงได ไมวาจะตอง
ทุมเทแรงกายแรงใจและกําลังสติปญ ญามากนอยแคไหน ไมวาจะตองใชเวลาสักเทาใดไมวาจะยาก
สักปานใดก็จะไมยอทอโดยเด็ดขาดพลังแหงความมุงมั่นจะแสดงตัวออกมาภายนอกผานพฤติกรรม
การมีมานะพยายาม ความบากบั่นหมั่นเพียรความอดทนตอความเหนื่อยลา และความกลาหาญตอ
การฟ น ฝ าอุ ป สรรค ป ญ หาซึ่ ง จะช วยให ส ามารถทํ างานใดๆ ได อ ย างต อ เนื่ อ งจนกว า จะประสบ
ผลสําเร็จได
สูงาน หมายถึง ความเขมแข็ง กลาหาญ หนักเอาเบาสูมุงความสําเร็จกิจการงานเปนที่ตั้ง
มุงมั่นฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆและปฏิบัติงานทุกอยางใหบรรลุเปาหมาย
เอกลักษณ
“สถานศึกษาที่ผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรีย”
ขาวสังขหยดพัทลุงอินทรียหมายถึง ผลผลิตขาวพันธุพื้นเมือง “สังขหยดพัทลุง” ที่ไดจาก
การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมใชสารเคมีสังเคราะห โดยใชถั่วปุยพืชสดเปนแหลงธาตุอาหารพืชทดแทน
ปุยเคมี ผลผลิตที่ไดสามารถสรางมูลคาเพิ่มเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ภายใตตราสัญลักษณการคา
อารมณดีเชน ขาวสารขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุงโยเกิรตสดขาวกลองงอกสังขหยดพัทลุง เปนตน
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ตราสัญลักษณวิทยาลัย

สีประจําวิทยาลัย
เขียว – ขาว – เหลือง
สีเขียวหมายถึงความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ
สีขาว หมายถึงน้ําฝนชวยสรางความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร
สีเหลืองหมายถึง แสงแดดชวยในการสังเคราะหแสงของพืชพันธุธัญญาหาร
ปรัชญาของวิทยาลัย
เรียนเดน งานดี มีวินัย ใฝคุณธรรม
2. หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ หลักสูตรดังนี้
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานการเกษตร
2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขางานพืชสวน
สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขางานพืชไร
สาขาสัตวศาสตร
สาขางานการผลิตสัตว
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร
2.3 การเปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืช กําหนดแผนการรับนักศึกษา จํานวน 20 คน
เริ่มปการศึกษา 2559 ปการศึกษาละ จํานวน 20 คน
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3. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ไดแสดงจุดเดน-จุดที่ตองพัฒนา และทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
3.1 จุดเดน-จุดที่ตองพัฒนา
3.1.1 จุดเดนของสถานศึกษา
สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ตามกฎกระทรวง
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 และตาม
นโยบายจากหน วยงานต น สั ง กั ด มาใช ในการปฏิ บั ติ ข องสถานศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี ร ะบบตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ซึ่งสงผลใหบรรลุ ผลตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา
3.1.2 จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา
สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เชน
คูมือการประเมินคุณภาพภายใน คูมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน คูมือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปนตน ซึ่งจะสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหระบบและกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น โดยการสรางความตระหนักใหกับบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทางดานการ
ปฏิบัติงานและวิชาชีพ สงเสริมการประเมินผลตามสภาพจริง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอยาง
เป น ระบบ หรื อ system ให ค รบถ ว นองค ป ระกอบ IPO อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเน น กระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ PCDA และสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒ นาการจัด การศึกษาในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.
2561 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน เพื่อใหมีความสอดคลองกับกฎกระทรวง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 และจั ด ทํ า( ปรับ ) แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และหลักเกณฑ
และแนวปฏิ บั ติ การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.2561 ซึ่ ง มาตรฐานการศึ ก ษา ประกอบด ว ย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้
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มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึก ษาอาชี วศึกษามีความรูเกี่ยวกับ ขอเท็จจริง ตามหลั กการทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎีและหรือขอเท็จจริง
เปนไปตามมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
ประเด็นที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่
ดี
ประเด็นที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่นมีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจํ า นวนตามเกณฑ ที่ กํ า หนดใช ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนที่ เน นผูเรีย นเป น สําคั ญ และบริหารจัด การทรัพ ยากรของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม ให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ประเมิน 2 ดาน ประกอบดวย ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา และระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา หรือกลุมวิชา
ประเด็นที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนดไดรับการพัฒนาอยาง
เป น ระบบตอเนื่อง เพื่อเปน ผูพรอมทั้ง ดานคุณ ธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียน
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และวัยทํ างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษาแต ละระดั บการศึ กษาตามระเบียบหรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตรสงเสริม สนับสนุน
กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ประเด็นที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูน ยวิท ยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นดานการบริหารจัดการ ประเมิน 2 ดานประกอบดวย ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณ ฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ และระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสําคัญ ที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นที่ 5 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา_
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูมีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษามี ก ารสรางความรว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต าง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการ
เรียนรู
ประเด็นที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน_ องคกรตาง ๆ ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

20
4. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ของสถานศึกษา
วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั ท ลุ ง ได จั ด ทํ า ( ปรับ ) แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงานโครงการ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อพัฒ นาสถานศึกษาตามเปาหมายของแผนพัฒ นา
การจัดการศึกษา ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 ผลิตและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ใหมีสมรรถนะและเปนผูประกอบการ
เกษตร มืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
เปาประสงค
1. ผู เรี ยนอาชี วศึ ก ษาเกษตร มี สมรรถนะอาชีพ และคุ ณ ลั กษณะอัน พึ ง ประสงค ที่ เป น
เกษตรกรมืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการและ
สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
2. จัดการศึกษาเนนการเรียนรูดวยการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา และความรวมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ โดยใชโครงการอาชีพเปนฐานการเรียนรูเพื่อพัฒ นา
ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตรสูความเปนผูประกอบการที่ดี (Smart Entrepreneur)
3. ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร มีความเปนผูนําทางการเกษตรที่มีจิตอาสาในการบริการชุมชน
และสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม ประสบการณวิชาชีพของครู คณาจารย และบุคลากร
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการฝกอบรมของครู คณาจารยและบุคลากร เพื่อยกระดับความเปน
มืออาชีพ
เปาประสงค
ครูและคณาจารย ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณดานวิชาชีพเปนครูมืออาชีพที่
ทันตอเทคโนโลยีใหมและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและตางประเทศ
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กลยุทธที่ 3 เสริมสรางความรู ทักษะและประสบการณของครูและบุคลากรสูความเปนมืออาชีพ
เปาประสงค
ครู คณาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา และงานฟารมตนแบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เทคโนโลยี
และ การถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการเกษตร ผูเรียน ครูคณาจารย
กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีสูชุมชนและ
สังคม
เปาประสงค
1. ผู เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรทุ ก ระดั บ ได รั บ การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให มี น วั ต กรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการอาชีพที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร และ
โครงการอาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ไดรับการสงเสริมในการเผยแพรและการจัดการความรู
ในทุกระดับ
กลยุทธที่ 5 สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนองตอชุมชน
สังคมและการเปนงานฟารมตนแบบ
เปาประสงค
1. รอยละของครูและคณาจารยที่มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานวิชาชีพเกษตร
และประมง และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
2. รอ ยละของผลงานวิจั ย นวัต กรรม และเทคโนโลยีข องครู และคณาจารย ที่ ไ ดรั บ การ
เผยแพรหรือที่ไดรับรางวัล หรือการนําไปใชประโยชน
กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เปาประสงค
รายวิชาหรือกลุมวิชามีการพัฒนาตามความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนว
พระราชดําริที่เอื้อตอการเรียนรูเฉพาะทางวิชาชีพ ใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
และ มีความทันสมัย
เปาประสงค
1. วิทยาลัยมีหองเรียนรู หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ศูนยเรียนรูการเกษตร
ตามแนวพระราชดําริที่ไดรับการพัฒนาที่ทันสมัยและไดมาตรฐานทุกแผนกวิชาชีพ
2. วัสดุครุภัณฑประจําหองเรียนรู หองปฏิบัติการ ทางวิชาชีพที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 2 จัดหาสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในหองการเรียนรู หองปฏิบัติการ ศูนยเรียนรู
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
1. วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาที่มีสื่อวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย สอดคลองกับหองการเรียนรู
หองปฏิบัติการและศูนยเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
2. วิทยาลัยฯ ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกระดับและทุกประเภทวิชา
3. วิทยาลัยฯ โดยสาขาวิชาชีพจัดการเรียนการสอนดําเนินการไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานฟารมตนแบบ
กลยุทธที่ 3 สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming)และสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง
วิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเปนเลิศ (Excellence Model College)
เปาประสงค
วิทยาลัยฯเปนสถานศึกษาที่เปนเลิศทางวิชาชีพ (Excellence Model College) โดยมีงาน
ฟารมตนแบบ (Smart Farming) ทางวิชาชีพที่ตรงกับความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษาและ
ชุมชนโดยความรวมมือของสถานประกอบการในการพัฒ นางานฟารมโดยคํานึงถึงการใชพลัง งาน
ทดแทน เป น งานฟาร ม ต น แบบที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานเพื่ อ เป น แหลง เรี ย นรูข องผู เรี ยนและ
ประชาชน
พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
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กลยุทธที่ 1 พัฒนาศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
เปาประสงค
1. จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
2. จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม
กลยุทธที่ 2 จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝกอบรมเกษตรระยะสั้นตามความตองการ
ของประชาชน
เปาประสงค
จัดอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้นตามความตองการของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา อศ.กช ทวิศึกษา ผูดอยโอกาส
การเทียบโอนความรูประสบการณ และหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตร
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช.และทวิศึกษา
เปาประสงค
1. ผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร (อศ.กช.) และผูดอยโอกาสมีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่เปนเกษตรกรมืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่ตรงกับความตองการชุมชนและ
สังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
2. เพิ่มผูเรียนโครงการ อศ.กช.
3. ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 4 ผลิตและพัฒนาผูเรียนทวิศึกษาและเทียบโอนความรูและประสบการณใหมี
สมรรถนะ มีคุณภาพและมาตรฐานตามความตองการของชุมชนและสังคม
เปาประสงค
ผูเรียนทวิศึกษา มีสมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 5 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นทางการเกษตรที่หลากหลาย
เปาประสงค
ผูสําเร็จการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น มีสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายและความรวมมือในการจัดการศึกษา
เกษตรรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
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กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งและขยายเครือขายความรวมมือ กับสถานประกอบการและ
หนวยงานภายในและตางประเทศ
เปาประสงค
1. สถานศึกษาขยายและพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร รวมกับ
สถานประกอบการและหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศที่เขมแข็ง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูฝกในสถานประกอบการและครูประจําวิชาใหมีมาตรฐานอาชีวศึกษา
เกษตร
เปาประสงค
1. สรางครูฝกในสถานประกอบการและหนวยงานทีม่ ีความรวมมือกับสถานศึกษา
2. เชิดชูเกียรติสถานประกอบการและหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศที่มีความรวมมือกับ
สถานศึกษา
3. จัดทําแผนการฝกและการประเมินผลการฝกประสบการณตามมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจการบริการจัดการสูสถานศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเกิดความเขมแข็งและมีการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่เปนระบบ มีความคลองตัว และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. ปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทํางานดวยผลงานเชิง
ประจั ก ษ โดยจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง าน เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
ประสิทธิภาพในการทํางานและระบบการประเมินที่เปดเผย โปรงใส และเปนธรรม เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. เชิดชูเกียรติผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 4

พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการใช
แผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติ แผนพั ฒ นาการศึกษา แผนพัฒ นาการอาชีวศึกษา มาตรฐานการศึ กษาของ

25
สถานศึกษา และศั กยภาพของสถานศึ กษาโดยความรวมมือ กับประชาคมสถานศึ กษาและสถาน
ประกอบการ
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนการใชเงินงบประมาณ มีการจัดระบบการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ดําเนินการจัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตามเปาหมายการพัฒนาและ
สอดคลองกับความจําเปนและสภาพปญหาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 5 เรงรัดจัดทํากรอบอัตรากําลัง
เปาประสงค
1. จั ดทํ ากรอบอั ตรากําลั ง คน ที่เหมาะสมกับ ภารกิ จและเป าหมายในการบริห ารจัด การ
สถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนและการเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เปาประสงค
1. ครู คณาจารย บุ ค ลากรและผู เรี ย นของสถานศึ ก ษา เข า ถึ ง และสามารถใช ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒ นาหองปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรใหกับผูเรียนอยาง
เพียงพอ ทั่วถึง เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ 7 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
เปาประสงค
1. พั ฒ นาศู น ยข อมู ลสารสนเทศของสถานศึ กษา ให มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ
เครือขายเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒ นาระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาใหมีขอมูลสารสนเทศครบถวน เปนปจจุบันและ
สะดวกตอการใชงาน
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5. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตั้งอยูบานเลขที่ 221 หมูที่ 15 บานควนกุฎตําบล
ควนมะพราว อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระยะทางหางจากตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 11
กิโลเมตร เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2516 สังกัดกองโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธํารง
บุณยประสาทเปนผูประสานงานการจัดตั้งและเปนครูใหญคนแรก ประวัติความเปนมาโดยลําดับ ดังนี้
1 เมษายน 2516
15 สิงหาคม 2517

15 พฤษภาคม 2522

1 ตุลาคม 2522

16 พฤษภาคม 2527

16 พฤษภาคม 2536
16 พฤษภาคม 2537

3 มิถุนายน 2539

ประกาศตั้งเปนโรงเรียนเกษตรกรรมพัทลุง
เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตร 3 ป) มีนักเรียน
149 คนครู-อาจารย 9 คนมี นายธํารง บุ ณ ยประสาท ดํ ารงตําแหน ง
อาจารยใหญ
เป ด สอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โปรแกรมเกษตร
เขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ชั้น (ปวช.) หลักสูตร 1 ป
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป
และการฝกอบรมเกษตรกรรมเคลื่อนที่ใหกับเกษตรกร
ยกฐานะเปน วิทยาลัยเกษตรกรรมพัทลุง
สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
เป ด สอนหลั ก สู ต ร ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค (ปวท.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
การพัฒนาชนบท (อศ.กช.) พุทธศักราช 2527
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 1 ป
โดยรับผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศเปน วิทยาลัย ชุมชนชื่อ วิทยาลั ยชุมชนควนกุฎ และไดเป ด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยก
รรมสาขาวิชาพณิชยการ และประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ชางยนต หลักสูตร 3 ป
จัดการศึก ษาตามโครงการปฏิ รูป การศึ กษาเกษตรเพื่ อ ชีวิต ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
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เปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
12 พฤษภาคม 2546 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร
17 พฤษภาคม 2547 เปด สอนหลัก สูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ ชั้น สูง (ปวส.) ประเภทวิช า
เกษตรกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานเทคโนโลยีขาว
1 เมษายน 2548
โครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับ
บริษัท สยามโกลเดนทฟรุท จํากัด ปลูกมะละกอ พื้นที่ประมาณ 200 ไร
13 มิถุนายน 2548
ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาที่ไดรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา
2547
ตุลาคม 2548
โครงการความรวมมือระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงกับ
บริษัท พาราเมาทออยล ปลูกปาลมน้ํามัน
พฤษภาคม 2549
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) พ.ศ. 2536
ประเภทวิชาครุศาสตรเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร กลุมวิชาไมผล
7-10 พฤศจิกายน 2549 เป น เจา ภาพจัด งานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต ป การศึก ษา 2549
การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.)
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 28
2549
ใช ร ะเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาว า ด ว ยการบริ ห าร
สถานศึกษา พ.ศ. 2549
2549
วิทยาลัยฯ ผานการประเมิน สมศ. มีผลการประเมินจําแนกตามระดับ
คุณภาพดี (4.01)
2552
ยกเลิกการใชระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวย
การบริ ห ารสถานศึ ก ษา พ.ศ. 2549 และใช ร ะเบี ย บสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาวาด ว ยการบริ ห ารสถานศึ กษา พ.ศ.
2552
พฤษภาคม 2552
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปรับปรุง พ.ศ. 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานประมง
19 พฤษภาคม 2552- โครงการความรวมมือรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
30 เมษายน 2553
สุขภาพ ดําเนินงานโครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิต
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2 กันยายน 2553

3 กันยายน 2553

3 กันยายน 2553
23 ธันวาคม 2553

24 สิงหาคม 2554

2554

2554

2555

สถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เนนสมรรถนะ
อาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลดีเดน ระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด พั ท ลุ ง ตามโครงการคุ ณ ธรรมนํ า ความรู ภ ายใต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ภาคใต จากศู น ย ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชีวศึกษาภาคใต ใหเปนสถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการที่เนนสมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การที่เนนสมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง
2553”
สถานศึ ก ษาผ านการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกด า นการอาชี ว ศึ ก ษา
ระดั บ ดี มาก คะแนน 90.41 จากสํ านั ก งานรับ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ. และไดรับการ
คัดเลือกเปนสถานศึกษาแกนนําการประเมิน “1 ชวย 9” รุนที่ 3
ผลการประเมิน การดํ าเนิ น โครงการชี ววิถี เพื่ อ การพั ฒ นาอยางยั่ ง ยื น
ระดับภาค ป 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศในประเภทการดําเนินงาน
ภายในวิทยาลัย ประเภทนักศึกษาปจจุบันในระบบนําไปใชไดผล และ
ประเภทโรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ การขยายผลจากวิ ท ยาลั ย ใช ไ ด ผ ลดี เยี่ ย ม
(โรงเรียนบานควนยวน)
ผลการประเมิน การดํ าเนิ น โครงการชี ววิถี เพื่ อ การพั ฒ นาอยางยั่ ง ยื น
ระดับชาติ ป 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงเรียนที่ไดรับ
การขยายผลจากวิทยาลัยใชไดผลดีเยี่ยม (โรงเรียนบานควนยวน)
ผลการประเมินการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ระดับ
ภาค ป 2555 ไดรับรางวัลชนะเลิศในประเภทวิทยาลัยฯ ที่ขยายผลสู
ชุมชนดีเด น ประเภทนั กศึ กษาป จจุบั น ของวิทยาลัย ฯ นําไปใช และ
ขยายผลดีเดน ประเภทชุมชนที่ไดรับความรูและใชไดผลดีเยี่ยม (ชุมชน
บานควนกุฎ) ประเภทโรงเรียนที่ไดรับการขยายผลจากวิทยาลัยและใช
ได ผ ลดี เ ยี่ ย ม (โรงเรี ย นบ า นควนยวน) และประเภทการคิ ด ค น
สิ่งประดิษฐ เครื่องพนอเนกประสงค (โรงเรียนบานควนยวน / วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง)
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เป ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ประเภทวิ ช าเกษตรกรรม
สาขาวิ ช าเกษ ตรศาสตร ส าขางาน เกษตรทั่ ว ไป (Mini English
Program) และเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิช าเกษตรศาสตร ส าขางานช า งกลเกษตร ยุ บ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
เครื่องกล สาขางานเครื่องกลเกษตร
25-26 ธันวาคม 2555 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการฝกอบรมถายทอด
เทคโนโลยี ในกิ จกรรมเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู (KM) การนํ าเสนอองค
ความรู โครงการอาหารกลางวั น แบบยั่ ง ยื น ระดั บ ภาค ภาคใต ป
การศึกษา 2555
21-22 มกราคม 2556 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศในกิจกรรมการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี ใน
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) การนําเสนอองคความรู โครงการ
อาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับชาติ จังหวัดรอยเอ็ด
12 กันยายน 2556
โครงการความร ว มมื อ เรื่อ ง การศึ ก ษาและพั ฒ นาศู น ย ส าธิ ต อาชี พ
การเกษตรจังหวัดพัทลุง ระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
กับองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง
2556
นายจักรกฤษณ สุกสัยไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจําปการศึกษา 2556 และไดรับรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเดนดาน
คุณธรรม จริยธรรม ประจําปการศึกษา 2556 โดยธนาคารออมสิน
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2556
ผลการประเมินการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ระดับภาค ป 2556 ไดรับรางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1 ในประเภท
ที่ 3 นักศึกษาปจจุบันของวิทยาลัยฯ นําไปใชและขยายผลดีเดน
2557

-วิทยาลัยผานเกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ
ระดับภาคภาคใต อยูในระดับ ดีโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษาประจําปงบประมาณ 2557

พ.ศ. 2557

- รับโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานํานโยบายสงเสริมความรวมมือ
กับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องคกรวิชาชีพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษารวมกัน และมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (รอยละ 100)

30
พ.ศ. 2558

-รับโลประกาศเกียรติคุณสําหรับสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก
(Star) และได 100 คะแนนเต็ม ประจําปการศึกษา 2557
พ.ศ. 2558
-ผานเกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบระดับภาค
ภาคใต อยูในระดับดีมาก โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด
เล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
-ผานเกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน อยูในระดับ “ดี” โครงการ
สรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
รับโลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษานํานโยบายสงเสริมความรวมมือกับ
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องคกรวิชาชีพ ในการจัดการ
อาชีวศึกษารวมกัน และมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ระดับดีมาก (รอยละ 100)
รับเกียรติบัตร การดําเนินงานไดครบถวนตามภารกิจของโครงการสราง
เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูบริหารสถานศึกษาตั้งแตจัดตั้งถึงปจจุบัน
ป พ.ศ.
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
2516 – 2521
นายธํารง บุณยประสาท
ครูใหญและอาจารยใหญ
2521 – 2523
นายบุญวัฒน ไชยบุญ
รักษาการผูอํานวยการ
2523 – 2526
นายชูรัฐ มณีรัตน
ผูอํานวยการ
2526 –2528
นายรักเกียรติ แกวจํานง
ผูอํานวยการ
2528 – 2539
นายธํารง บุณยประสาท
ผูอํานวยการ
2539 – 2540
นายวิโรจน จุลถาวร
ผูอํานวยการ
2540 – 2543
นายชม สงทิพย
ผูอํานวยการ
2543 – 2549
นายปรีชา เมียนเพชร
ผูอํานวยการ
2549 – 2554
นายศุภชัย สมทอง
ผูอํานวยการ
2554 - 2561
นายวิกรม พงศจันทรเสถียร
ผูอํานวยการ
ปจจุบัน
วาง
ผูอํานวยการ
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5.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ PHATTHALUNG COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 221 หมูที่ 15 ตําบล ควนมะพราว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย 93000
โทรศัพท โทร.074-610-475-6
โทรสาร โทร. 074-610-476
เว็บไซต WWW.Kasetpt.ac.th
อีเมล Kasetpt@pt.mail.go.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา 1,967 ไร 2 งาน 7 ตารางวา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 161 หลัง มีหองทั้งสิ้น 254 หองไดแก
จํานวน
รายการ
(หลัง)
แผนกวิชาพืชศาสตร
อาคารเรียนพืชศาสตร
1
อาคารพัสดุคณะวิชาพืชศาสตร
1
อาคารปฐพี
1
โรงเพาะเห็ด
1
โรงจักรรีดยาง
1
เรือนเพาะชําพืชสวนประดับ
1
เรือนเพาะชําไมผล
1
โรงเก็บพัสดุและเมล็ดพันธุพืชไรและลานตาก
1
โรงสีขาวและอบเมล็ดพันธุ
1
ฉางขาวและลานตากขาว
1

1
2
3
4
5

แผนกวิชาสัตวศาสตร
อาคารเรียนคณะวิชาสัตวศาสตร
อาคารผสมอาหารสัตว
คอกสุกรพันธุ 2 หลัง
คอกสุกรขุน
คอกไกเนื้อ

ที่

1
1
2
1
3

จํานวน
(หอง)

สราง
ปพ.ศ..

4
1
1
1
1
-

2525
2516
2530
2528
2535
2527
2526
2526
2529
2529

4
2
1
3

2525
2525
2524
2524
2535
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ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
1
2

รายการ
คอกไกเล็กและฟกไข
คอกไกไข
โรงรีดนม
คอกโคนม 1
คอกโคนม 2
คอกโคนม 3
คอกโคเนื้อ 1
คอกโคเนื้อ 2
อาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อาคารปฏิบัติการประมง
คอกแพะและแกะ
แผนกวิชาชางกลเกษตร
อาคารเรียนชางกลเกษตร
อาคารชางกอสราง
อาคารไฟฟา-ประปา
อาคารเครื่องยนตเล็ก-โลหะ
อาคารเก็บเครื่องมือทุนแรงฟารม
โรงเก็บรถยนต
โรงเก็บเครื่องมือทุนแรงฟารม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
อาคารเรียนวิทยาศาสตร
อาคารเรียน 1
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 1
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 2
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑสัตว
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
อาคารเรียนบริหารธุรกิจ
อาคารเรียน 2
งานหลักสูตรพิเศษ

จํานวน
(หลัง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จํานวน
(หอง)
1
1
1
1
-

สราง
ปพ.ศ..
2523
2523
2531
2531
2531
2531
2522
2530
2523
2538
2530

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
2
-

2518
2518
2523
2530
2532
2523
2532

1
1

4
8

2518
2516

1
1
1

2
3
4

2516
2530
2530

1
1

4
8

2531
2523
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ที่
1
2
1
2
3
4
5
6
7

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

รายการ
อาคารฝกอบรมวิชาชีพเกษตร
โรงอาหาร
บานพักอาศัย
บานพักขาราชการ ระดับ 5-6
บานพักขาราชการ ระดับ 3-4
บานพักขาราชการ ระดับ 2
บาน อกท. รุน 1
บาน อกท. รุน 2
บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ
บานพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ
อาคารอื่น ๆ
ตึกอํานวยการ
หอประชุมเกา
หอประชุมใหม
อาคารพัสดุกลาง
ปอมยาม
หองสมุด
ศูนยวิทยบริการ
โรงอาหาร
อาคารรานคาธุรกิจ
หองพยาบาล
หอพระ
หองน้ํา 5 หลัง
โรงจอดรถยนต
อาคารประกอบอาหารโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต

โรงอาหาร
สนามกีฬา
ฟุตบอล
บาสเก็ตบอล

จํานวน
(หลัง)
1
1

จํานวน
(หอง)
6
7

สราง
ปพ.ศ..
2523
2523

2
47
6
3
8
8
28

4
94
12
3
8
8
28

2519
2516,22
2527
2531
2539
2541
2541

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

7
2
1
3
1
2
5
2
2
1
-

2516
2516
2543
2525
2531
2523
2545
2523
2543
2550
2544
2526
2544
2540
2560

1
1

-

2520
2521
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ที่
3
4
5

รายการ
วอลเลยบอล
เปตอง
ฟุตซอล

จํานวน
(หลัง)
1
1
1

สาธารณูปโภค สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
รั้ว คอนกรีตอิฐบล็อก
ความยาว 265 เมตร
ถนนลาดยาง
ความยาว 3,500 เมตร

จํานวน
(หอง)
-

สราง
ปพ.ศ..
2535
2542
2556

แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
นายสุชาติ ชูทวม

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายนิกร จันทรแนม

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสุชาติ ชูทวม

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
นายพิเชษฐ จินตสูต

งานบริหารงานทั่วไป
นางสุปรีดา นิลจันทร

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสุวลี กุลฑล

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพิทยา คงอิ้ว

แผนกวิชา

งานบุคลากร
นางอฏารัตน บุญมณี

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางเบญจวรรณ ชูสิริ

งานครูที่ปรึกษา
นางสุณี กาญจนจันทร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสุณี กาญจนจันทร

งานการเงิน
นางสาวเพลินตา บุญเรือง

งานความรวมมือ
นายคณิศร เกตุมณี

งานปกครอง
นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ

งานวัดผลและประเมินผล
นางสุรัติวดี ชูเซง

งานการบัญชี
นางถนอมรัตน ชูหนู

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
นางอฏารัตน บุญมณี

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางกาญจนา ชูแสง

งานวิทยบริการและหองสมุด
นางนุบล ทวีตา

งานพัสดุ

นางสาวกรรณิกา แสงแกว

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางกาญจนา ชูแสง

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสมนึก รัตนวิมล

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายเยี่ยม คชรัตน

งานอาคารสถานที่
นายชวย เกียรตินฤมล

งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
นางเจือจันทน กรดสุวรรณ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด

งานสื่อการเรียนการสอน
นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท

งานทะเบียน
นายพิเชษฐ จินตสูต

งานฟารมและโรงงาน
นายกรกริช แดงเอียด

งานประชาสัมพันธ
นายมลฑา กุลฑล

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
นายคัชชา กาญจนจันทร
โครงการอศ.กช. และทวิศึกษา
นายคณิศร เกตุมณี
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6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
6.1 อัตรากําลัง ป2562

ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ผูใหขอมูลงานบุคลากร
มีบุคลากรทั้งสิ้น
56
42 คน
2 คน
26 คน
4 คน
3 คน
คน
3 คน
คน
คน
คน
21 คน
คน
21 คน

อัตรากําลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ก. ขาราชการ
1 ผูบริหาร
2 ขาราชการครู
3 ขาราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น

คน
คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง
1 ขาราชการ
2 ลูกจางประจํา

คน
-

คน
คน

คน
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

54 คน
ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
รวม
……………… คน
8 คน 8 คน
……………… คน
9 คน 9 คน
- คน
4 คน 3 คน
17 คน
6 คน 23 คน
9
คน
2 คน 11 คน
คน
0 คน
คน
26 คน
รวม 29 คน 54 คน

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
……………… คน
คน
……………… คน
……………… คน
……………… คน
- คน

รวม

1 คน 1 คน
……………คน …………คน
……………คน …………คน
20 20 คน
……………คน …………คน
รวม 21 คน 21 คน

6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขาราชการ
รวม 30 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
1. นายวิโรจน จรูญศรีสวัสดิ์
ป.ตรี
การผลิตพืชไร
หัวหนางานฟารมพืชศาสตร
2. นายปริญญา ปนสุวรรณ
ป.ตรี
การพัฒนางานดวยระบบฯ หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
3. นายคณิศร เกตุมณี
ป.โท
หลักพันธุศาสตร
หัวหนาโครงการ อศ.กช.
4. นางสุรัติวดี ชูเซง
ป.โท
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
5. นางนุบล ทวีตา
ป.ตรี
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
6. นายสุฐิสัณห ชูเซง
ป.โท
การเลี้ยงโค
หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร
ป.ตรี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศฯ หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
7. นางสุวลี กุลฑล
8. นายชวย เกียรตินฤมล
ป.ตรี
งานกอสรางเพื่อการเกษตร หัวหนาหมวดวิชาอาคารฯ
9. นายชนินทร พันธุนายัง
ป.ตรี
ชางเกษตรเบื้องตน
หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร
10. นางกาญจนา ชูแสง
ป.โท
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภ หัวหนางานแนะแนวฯ
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11. นางสาวพิทยา คงอิ้ว
12. นางสุณี กาญจนจันทร
13. นางเจือจันทน กรดสุวรรณ
14. นางอฎารัตน บุญมณี
15. นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
16. นายคัชชา กาญจนจันทร
17. นายมลฑา กุลฑล
18. นายกรกริช แดงเอียด
19. นายเยี่ยม คชรัตน
20. นางเบญจวรรณ ชูสิริ
21. นายพิเชษฐ จินตสูต
22. นางนิภา แววศักดิ์
23. นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท
24. นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ
25. นางสมนึก รัตนวิมล
26. นายธนวัฒน ทองนุย
27. นางสาวเพลินตา บุญเรือง
28.นางถนอมรัตน ชูหนู
29. นางสาวสุปรีดา ชุมพาที
30. นางกรรณิกา มณีประพันธ
6.3.2. ลูกจางประจํา
ชื่อ - สกุล

ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
รวม

3
คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.4
พนักงานขับรถยนต
ปวส.
พนักงานพิมพดีด
ปวส.
พนักงานพิมพดีด

รวม

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทัวไป

1. นายสมาน คลายยา
2. นายเลิศ คําคง
3. นางอัมภา ชูภักดี
6.3.3. พนักงานราชการ
ชือ - สกุล

ชางเกษตรเบื้องตน
หัวหนางานกิจกรรมฯ
การผลิตเห็ด
หัวหนาครูที่ปรึกษา
หลักการตลาดเกษตร
หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศฯ หัวหนาบุคลากร
ผลิตภัณฑสัตว
หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ดินและน้ําเพื่อการเกษตร ประจําแผนกวิชาพืชศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน หัวหนางานประชาสัมพันธ
การเลี้ยงสุกร
หัวหนาโครงการฟารมสุกร
การผลิตไกเนื้อ
ประจําหมวดวิชาสัตวปก
สรีรวิทยาพืช
หัวหนางานศูนยขอมูลฯ
หลักพืชกรรม
หัวหนางานทะเบียน
โภชนศาสตรสัตว
การจัดการธุรกิจเกษตร
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน
การปลูกยางพารา
หัวหนางานปกครอง
ไมกระถางเพื่อการคา
หัวหนางานสวัสดิการฯ
แทรกเตอรและเครื่องจักรกลเกษต ประจํางานกิจกรรมนักเรียนฯ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
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6.3.4. ลูกจางชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวคนึงนาถ ชูอักษร
2. นางสาวจุฑามาส ชูภักดี (เงินงปม.)
3. นางวรรณภา หนูนอง
4. นางสาวดารารัตน คําคง
5. นายนพรัตน ทองไสย
6. นายพีรพงษ ชุมคง
7. นางสุวรรณี ศิลปสมศักดิ์
8. นางสาวสุภาพร บุญชาง
9. นายวิษณุ พลายแสง
10. นายสําราญ เกตุทอง
11. นายวิชาญ พราหมสุวรรณ
12. นายธวิช วงศตั้นหิ้น
13. นายเยื้อง บุญเรืองขาว
14. นางอรนุช ทองไสย
15. นายถนัดกิจ ชูสุวรรณ
16. นายประเสริฐ ทองแกว
17. นายคําพล คําคง
18. นายอําไพ ขันทสังข
19. นายปรีชา สอนทอง
20 นายสัมพันธ เกลี้ยงเกื้อ
21. นายเฉลิมพร ไชยพันธุ

รวม

20 คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่
(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ป.ตรี
เจาหนาที่หองสมุด
ป.ตรี
เจาหนาที่การเงิน
ป.ตรี
เจาหนาที่ธุรการ
ปวส.
เจาหนาที่เอกสารการพิมพ
ปวช.
พนักงานขับรถยนต
ม.6
คนงานเกษตร
ปวช.
นักการภารโรง
ป.ตรี
เจาหนาที่ธุรการ
ม.6
ยาม
ปวช.3
คนงานเกษตร
ป.4
คนงานเกษตร
ป.5
คนงานเกษตร
ป.6
คนงานเกษตร
ม.6
นักการภารโรง
ป.ตรี
เจาหนาที่งานพัสดุ
ป.4
คนงานเกษตร
ปวช.
คนงานเกษตร
ปวช.
พนักงานขับรถยนต
ม.6
คนงานเกษตร
ม.6
คนงานเกษตร
ม.6
คนงานเกษตร
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7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน
ปการศึกษา 2561 (ปปจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

ปที่ 1
รวมทั้งสิ้น

103

35

24

หนวย : คน

คน
341
ภาคเรียนที่ 2/2560(ปปจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

รวม

162

168

112

56

รวมทั้งสิ้น

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

9

2

11

341

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานพืชศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขาชางเกษตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานการเกษตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานสัตวศาสตร (อศ.
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานเกษตรศาสตร

15
33
6
49

- สาขาวิชาพืชศาสตร/สาขางานพืชสวน

10
25
24

25
58
6
24
49
1
89

25
58
6
24
49
70

1
19

1
89

27
15

27
9

54
24

- สาขาวิชาพืชศาสตร/สาขางานพืชไร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร/สาขางานการผลิตสัตว
- สาขาวิชาสัตวศาสตร/สาขางานการผลิตสัตว (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทั้งปการศึกษา (2561)
120 คน
................ คน

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

9

2

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

11

54
24
11
.............คน
..........คน
Jin
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7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2562 (ปตอไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

รวม

130

103

268

282

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น

หนวย : คน

คน
579
ภาคเรียนที่ 1/2562(ปตอไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

35

170

112

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

20

9

รวมทั้งสิ้น

29

579

1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

30
60
40

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานพืชศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขางานสัตวศาสตร(อศ.กช)

15
33
49
6

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร/สาขาชางเกษตร

10
25

55
118
89
6
70
50
30

- สาขาวิชาพืชศาสตร/สาขางานพืชสวน
- สาขาวิชาสัตวศาสตร/สาขางานการผลิตสัตว
- สาขาวิชาสัตวศาสตร/สาขางานการผลิตสัตว(ทวิภาคี)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช/สาขางาน
เทคโนโลยีการผลิตพืช

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

140
77
45

70
27
15

20

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

55
118
89
6
140
77
45

300

คน

................ คน

รวมทั้งสิ้น

900

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

29

29

20

20
ทั้งปการศึกษา (2562)

9

20

คน
300

คน

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

...........คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

300 คน
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สวนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หนวย : บาท

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2561) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจาย

21,078,405 19,293,894

805,000

-

-

2.โครงการ
1.
สนับสนุน
โครงการ
คาใชจาย
พัฒนา
ตั้งแตระดับ
หลักสูตร
รวม
อนุบาลจน
กระบวนกา
จบ
รเรียนการ
การศึกษา
สอน
ชั้นพื้นฐาน
41,177,299 317,600 2,052,744

21,047,997 19,293,894

805,000

-

-

41,146,891

ปวช.

1. แผนงานพื้นฐานดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

ปวส.

17,882,193 18,544,497
1,170,600
679,397
930,000
782,213
282,991

ระยะสั้น

766,000
39,000

70,000

วิจัย
สิ่งประดิษ สราง
ฐ/หุนยนต องค
ความรู

-

2,052,744

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ
3.
โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

4.โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพ

5.โครงการ
อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

24,800

750,000

485,020

3,630,164

-

-

-

44,807,463

2,052,744 43,199,635

36,426,690
2,615,997

36,426,690
2,615,997

930,000
821,213
352,991

930,000
2,873,957
352,991

2,052,744

2,052,744
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2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
3. แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิต

30,408
29,190
1,218

-

-

-

-

30,408
29,190
1,218

-

317,600

-

-

30,408
29,190
1,218

750,000 257,020

1,349,420

1,349,420

45,000

45,000

45,000

24,800 750,000 212,020 1,304,420

1,304,420

24,800

- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
4. แผนงานบูรณาการ
สงเสริมรัฐวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม

317,600

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000

60,000

60,000

- งบบุคลากร

-

- งบดําเนินงาน

-

-

-

- งบลงทุน

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

- งบรายจายอื่น

-

60,000

60,000

60,000
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5.แผนงานบูรณาการวิจัย
และพัฒนา

-

-

-

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

165,000

- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
6. แผนงานบูรณาการการ
สรางความปรองดอกและ
สมานฉันท

-

-

-

- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

Jin
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สวนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปตอไป)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

1. ประมาณการรายรับ

34,925,849 บาท

ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปปจจุบัน
650,569 บาท
- คาดวามีรายรับในปตอไป
3,770,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ป 2561 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ
งบบุคลากร
20,558,880 บาท
งบดําเนินงาน
2,020,000 บาท
งบลงทุน
1,210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
3,448,800 บาท
งบรายจายอื่น
3,267,600 บาท

4,420,569 บาท

30,505,280 บาท

2. ประมาณการรายจาย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- สิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐรุนใหมฯ
- อุดหนุน อศ.กช.
- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุปกรณการเรียนของนักเรียนฯ

34,925,849 บาท
17,314,800
1,394,400
873,600
976,080
1,800,000
244,285
1,519,680
1,839,704
800,000
1,446,900

10,000
140,000
45,000
164,800

22,358,880 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,403,669 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,446,900 บาท
บาท
บาท
3,448,800 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
- อุดหนุน กิจกรรม อกท.
- อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

งบรายจายอื่น
- โครงการปลูกจิตสํานึกทรัพยากรปาไม
- โครงการลดปญหาการออกกลางคันฯ
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
- โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
ตามแนวพระราชดําริ
- โครงการเสริมสรางคุณธรรมฯ
- โครงการอาชีวะพัฒนาคานิยมไทย
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ
- โครงการยกระดับสมรรถนะกําลังคน
อาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานรองรับเทคโนโลยี
นวัตกรรมประเทศไทย4.0
- โครงการSmart Farmer
- โครงการพัฒนาความรวมมืออาชีวศึกษา
สูมาตรฐานนานาชาติ
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตอยอด
ประชากรวัยแรงงานกลุมเปาหมายพิเศษ
- โครงการขยายและยกระดับทวิภาคี
- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการจางครูวิชาชีพผูทรงคุณคา
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู

39,000 บาท
1,050,000 บาท
2,000,000 บาท
3,267,600 บาท
70,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
280,000 บาท
50,000
165,000
100,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท

150,000 บาท
150,000 บาท
750,000 บาท
80,000 บาท
200,000
60,000
360,000
117,600

บาท
บาท
บาท
บาท

- โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและ
มาตรฐาน

200,000 บาท

- โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

200,000 บาท

- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน

100,000 บาท
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สวนที่ 3
3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
หนวย : บาท

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนขาราชการ
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพิเศษ
คาจางลูกจางประจํา
คาครองชีพ
คาจางชั่วคราว
เงินประจําตําแหนง
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
คาตอบพนักงานราชการ

ปวช.

ปวส.

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

13,995,225 11,303,455 289,000 10,000
9,940,425 10,618,455
8,499,993 8,814,807
861,993
532,407
479,167

496,913

เงินรายได

โครงการ

-

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

รวม

25,597,680
20,558,880
17,314,800
1,394,400
976,080
-

1,500,000 1,035,200

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี
400,000 1,440,000

4,907,600

428858

444,742

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

บกศ.

4,420,569
1,800,000

34,925,849
22,358,880
17,314,800
1,394,400
976,080
-

1,800,000

1,800,000

873,600
-

-
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
เงินคาตอบแทนนอกเวลา

ปวช.

ปวส.

1,170,000
89,285

โครงการ

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

600,000 250,000
115,000 20,000

-

-

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

รวม

2,020,000
224,285

-

-

-

เงินรายได

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

-

-

-

180,000

80,000

100,000

9,285

15,000

20,000

318,000

295,000

45,000

130,000

150,000

30,000

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

บกศ.

2,383,669
20,000

4,403,669
244,285

20,000

200,000

เงินคาสอนพิเศษ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาสมนาคุณวิทยากร

44,285

44,285

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต
- คาใชสอย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

-

-

658,000

-

-

-

-

-

-

861,680

1,519,680

310,000

290,000

600,000

คาซอมรถยนตราชการ

20,000

20,000

80,000

100,000

คาซอมรถแทรคเตอร

-

-

40,000

40,000

คาซอมครุภัณฑ

-

-

100,000

100,000

269,680

519,680

คาซอมสิ่งกอสราง
คาจางเหมาบริการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาเงินสมทบประกันสังคม

150,000

250,000

100,000

18,000

45,000

15,000

-

-

78,000

78,000
82,000

82,000
Jin

49
แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

โครงการ

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

ปวช.

ปวส.

62,715

190,000 185,000

-

-

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

รวม

เงินรายได

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

บกศ.

437,715

1,401,989

1,839,704

4,715

20,000

20,000

44,715

267,785

312,500

50,000

60,000

10,000

120,000

200,000

320,000

2,000

2,000

93,500

95,500

10,000

30,000

50,000
-

50,000
30,000

-

35,762

35,762

วัสดุกอสราง

-

120,830

120,830

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

-

12,000

12,000

618,612
2,000
1,500

859,612
2,000
1,500

100,000
30,000
10,000
17,848
42,152

800,000
30,000
10,000
17,848
742,152

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุการเกษตร

8,000

วัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย
วัสดุกีฬา
- คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)

700,000

คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต
คาไฟฟา

700,000

20,000

241,000
-

98,000 135,000

-

-

-

-

700,000

700,000

-

-

-

-

-

-
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- งบลงทุน

ปวช.

1,210,000

ปวส.

-

โครงการ

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู
-

-

-

รวม

1,210,000

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ
-

-

-

เงินรายได

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

บกศ.

236,900

1,446,900

3.1 ครุภัณฑ
ครุภัณฑสื่อการสอนประจําหองเรียน
เครื่องถายเอกสารฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

210,000

210,000

210,000
236,900

236,900

ครุภัณฑอื่น ๆ
3.2 สิ่งกอสราง
- งบเงินอุดหนุน

1,384,800

- อุดหนุนโครงการเสริมสราง
นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
ใหมและหุนยนต
- อุดหนุน อศ.กช.

140,000

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

30,000

- คาอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น

15,000

39,000 10,000

1,448,800

10,000

10,000

10,000

140,000

140,000

45,000

45,000

164,800

164,800

39,000

39,000

15,000

164,800
39,000

2,000,000

2,000,000

3,448,800
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- อุดหนุนกิจกรรมองคการ อกท.

ปวช.

ปวส.

โครงการ

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

รวม

290,000

70,000

-โครงการลดปญหาการออก
กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
-โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
ตามแนวพระราชดําริฯ
โครงการเสริมสรางคุณธรรมภิบาล
ในสถานศึกษา
-โครงการอาชีวะพัฒนาคานิยมไทย
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

70,000

-

-

-

360,000

บกศ.

1,050,000

2,000,000

2,000,000

750,000 517,600 200,000 1,440,000 2,907,600

3,267,600

2,000,000

-โครงการปลูกจิตสํานึกทรัพยากรปาไม

-โครงการโรงเรียนคุณธรรม

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

1,050,000

1,050,000

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งบรายจายอื่น

เงินรายได

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

-

70,000
-

70,000
25,000

25,000

10,000

10,000

10,000

280,000

280,000

280,000

-

50,000

50,000

165,000

165,000

100,000

100,000
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

-โครงการยกระดับสมรรถนะกําลังคน
อาชีวศึกษาใหไดมาตรฐานรองรับ
เทคโนโลยีนวัตกรรมประเทศไทย 4.0

-โครงการพัฒนาความรวมมือ
อาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ
-โครงการSmart Famer

ปวช.

ปวส.

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

รวม

เงินรายได

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

-

-

บกศ.

200,000

200,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- โครงการ

750,000 517,600 200,000 600,000

-โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน(Fix it Center)

750,000

-

-

2,067,600

750,000

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตอ
ยอดประชากรวัยแรงงาน
กลุมเปาหมายพิเศษและผูสูงอายุ
-โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีฯ

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

80,000

80,000

200,000

200,000

Jin
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

เงินรายได

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

บกศ.

- โครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
- คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพ
ผูทรงคุณคา
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพื่อคืนครู
- โครงการสงเสริมการปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐาน
- โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน

60,000

60,000

360,000

360,000

117,600

117,600

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

Jin
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2562) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

วิจัย
สิ่งประดิษ
สราง
ระยะสั้น
ฐ/
องค
หุนยนต
ความรู

โครงการ

รวม

1.โครงการ 2.โครงการ 3. โครงการ
จัดการ
ขยาย
พัฒนา
ศึกษา
โอกาส หลักสูตร
ตั้งแต
การศึกษา กระบวนกา
อนุบาลฯ วิชาชีพฯ รเรียนฯ

4.โครงการ
ขยายและ
5.โครงการ
ยกระดับ
รวมทั้งสิ้น
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

เงินรายได

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

บกศ.

- สํารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

Jin

โครงการที่ 1
โครงการ งานบริหารงานทั่วไป
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุปรีดา นิลจันทร และบุคลากร ประจํางานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเป น งานที่ ต อ งดํ า เนิ น การด ว ยระบบเอกสาร โดยเฉพาะในป จ จุ บั น
จําเปน ตองใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กสในการรับ – สงเอกสาร หรือการเก็บรักษา การยืม การ
ทําลาย สวนขอบขายของงานเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทําสําเนา แพรขาวสาร
คําสั่ง ระเบียบขอบังคับแกบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนการบันทึกจดรายงานการประชุม สรุป ยอ
เรื่อง หรือการเสนอสั่งการ จะเห็นไดวาการดําเนินงานทุกขั้นตอนจะตองใชวัสดุและอุปกรณที่จําเปนและ
เกี่ยวของ และการบํารุง ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน จึงจะทําใหงานบรรลุ
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนระบบ ถูกตองและรวดเร็ว จึงจําเปนจะตองมีการดูแลระบบที่ดี
มีวัสดุและอุปกรณที่พรอมเพรียงและมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ
5.2 เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อใหการบริหารงานรับ – สงหนังสือราชการมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
การดําเนินงานบริหารงานทั่วไปและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละรอย
6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปทุกระบบถูกตองตามระเบียบ การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอราชการ
7. สถานที่ดําเนินการ งานบริหารงานทั่วไป ฝายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอนการ
หมาย
ดําเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
วางแผนเขียน
โครงการ
เสนอโครงการ
ขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ
สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
- คาวัสดุ
48
19,755
รวม
49
19,755
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
3,000
รวมทั้งสิ้น
49
22,755
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ระบบงานบริหารงานทั่วไปถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
การบริหารงานบริหารงานทั่วไปประสบผลสําเร็จ รอยละรอย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงาน ดวยวิธกี าร สังเกต ติดตาม และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ

หมาย
เหตุ
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โครงการ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ)

โครงการที่ 2

1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุปรีดา นิลจันทร และบุคลากรประจํางานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) เปนงานที่ตองใหบริการดานงานพิมพ การจัดทําสําเนา
หนังสือราชการ เอกสาร ขอมูลขาวสาร คําสั่ง ระเบียบขอบังคับ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การ
วัด ผลประเมิน ผล และเอกสารอื่น ๆ แกบุค ลากร นั กเรียน นั กศึกษาและผู ที่เกี่ยวของในสถานศึกษา
ดัง นั้น เพื่อให การบริการเปน ไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดผลดีตอระบบงาน
ราชการ จึงจําเปนจะตองมีวัสดุและอุปกรณที่พรอมใชงานและมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบริการจัดทําสําเนาเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อใหการบริหารงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) มีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
การดําเนินงานงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
คิดเปนรอยละรอย
6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
ราชการ
7. สถานที่ดําเนินการ งานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) ฝายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอนการ
หมาย
ดําเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
วางแผนเขียน
โครงการ
เสนอโครงการ
ขออนุญาต
จัดซื้อวัสดุ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ
สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมวดรายจาย
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวนเงิน
รายการ งบประมาณ อุดหนุน
2
10
12
12

บํารุง
การศึกษา

หมาย
เหตุ

97,000
97,000
97,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ระบบงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) ถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
การบริหารงานงานบริหารงานทั่วไป (เอกสารการพิมพ) ประสบผลสําเร็จ รอยละรอย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินงาน ดวยวิธกี าร สังเกต ติดตาม และแบบประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
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โครงการ ประชาสัมพันธวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล และคณะ
งานประชาสัมพันธ
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 3

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธมีบทบาทสําคัญในการประสานงานใหมีระบบขอมูลขาวสารเผยแพรใหเปน
ปจจุบันทันตอเหตุการณ มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่จะทําใหการปฏิบัติงาน
คลองตัว รวดเร็ว ฉับไว และสรางความเขาใจระหวางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และชุมชน
และบุคลากรภายในทุกสวน ดังนั้น การประชาสัมพันธจําตองวางเปาหมายเพื่อสรางคุณภาพของงานให
เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาและทิศทางตามแผนกลยุทธของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเผยแพรขาวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงให
สาธารณชน ไดรับทราบอยางทั่วถึง
5.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5.3 เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร และประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เผยแพรขาวสาร ภารกิจ การบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไปยัง
สื่อมวลชนทุกแขนง และเว็บไซตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง. สัปดาหละ 1 ครั้ง
6.1.2 เผยแพรขาวสารทางบอรด ปายประกาศ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
จํานวน 5 บอรดโดยปรับเปลี่ยนเดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งตอป เผยแพรขาวสารทุกวันทําการ ทาง
สื่อเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เวลา 11.30 -12.00 น. เผยแพรวารสาร
ขาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 100 ฉบับ
6.1.3 ปรับปรุงเสียงตามสายภายในวิทยาลัยฯ โดยติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย จํานวน 4 จุด
6.2 เชิงคุณภาพ
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6.2.1 บุ ค ลากรประกอบด วยครู นั ก เรีย น และผู เกี่ ยวขอ งมี ค วามรู ความเข าใจในนโยบาย
ภารกิจการบริหารงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.2.2 องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป มีความรูความเขาใจในการบริหารงานและมี
สวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
2. อนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการตาม 6.1.1-1.6

4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาใชสอย
1
6,000
- คาวัสดุ
12
16,500
รวม
13
22,500
หมวดคาครุภัณฑ
1
รวม
1
17,500
รวมทั้งสิ้น
14
40,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ขาราชการครู นักเรียน ประชาชน องคกรภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความรู ความเขาใจและพรอมใหความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา
11.1.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปนหนวยงานที่สาธารณชนไดรับทราบภารกิจ
และเปนที่ยอมรับ ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกฝาย
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมและเผยแพรใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
12.2 แบบสอบถาม

60
โครงการที่ 4

โครงการ งานบุคลากร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี, นางสุณี กาญจนจันทร และบุคลากรประจํางานบุคลากร
งานบุคลากร
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบุ ค ลากรเป น งานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การแนะนํ า เผยแพร และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ตลอดทั้งดําเนินงานอื่นๆ ใน
การบริการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษา การพัฒนางานบุคลากรจึงจําเปนตองจัดการ
เกี่ยวกับระบบฐานขอมูล และการเก็บขอมูลใหเปนปจจุบันและมีความเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้นเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จําเปนตองมีวัสดุสํานักงานพรอม
เพื่อใชในการอํานวยความสะดวก
ในการทํางาน และการบริการแกบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีวัสดุสํานักงานที่จําเปนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อใหการบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว
5.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
สามารถใหบริการแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดตามตองการของทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ขออนุญาตจัดซื้อ
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
11
6,000
รวม
11
6,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11
6,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
การดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
การดําเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริการขอมูล ดําเนินการดานตางๆ ได
ทันเวลา และถูกตองตามระเบียบ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการ จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2562
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี , นางสุณี กาญจนจันทร
งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 5

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยอาชีพรับราชการเปนอาชีพที่มีเกียรติ นาภาคภูมิใจสําหรับขาราชการและครอบครัว ดังนั้น
ขาราชการสวนใหญจึงรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ดวยถือวาเปนเกียรติที่ไดปฏิบัติหนาที่ให
เปนประโยชนและมีคุณคาตอเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดเห็นความสําคัญของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความอุตสาหะ ทั้งขณะปฏิบัติหนาที่ราชการและ
ที่จะเกษียณอายุราชการ และเนื่องดวยในปงบประมาณ 2562 นี้ วิทยาลัยฯ จะมี ครู และลูกจางประจํา
จะเกษียณอายุราชการจํานวน 5 ทาน จึงมีความประสงคจะจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผูบริหาร ครู และ
ลูกจางประจํา เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที ที่มีตอผูบริหาร ครู และลูกจางประจํา รวมทั้งมีการจัดเลี้ยง
อาหารแกผูมารวมงานครั้งนี้ดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา
5.2 เพื่อยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติใหแกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางประจํา
5.3 เพื่อใหครู ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตที่มีตอครู ลูกจางประจํา
และลูกจางชั่วคราว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
5.4 เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ใหแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2562 จํานวน 5 คน คือ ครู 4
คน และลูกจางประจํา จํานวน 1 คน
6.1.2 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเขารวมงานเลี้ยงมุทิตาจิต แด
ผูเกษียณอายุราชการ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ที่เกษียณอายุราชการ ประจําป
2562 มารวมงานทุกคน
6.2.2 ผูเขารวมงานเลี้ยงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ มีความพึงพอใจในการจัดงานเลี้ยง
มุทิตาจิต
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
จัดเตรียมรูปของผู
เกษียณและจัดทําพรีเซ็น
เตอรชั่น/ รูปที่ระลึก
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
จัดทําปายไวนิลติดหนา
วิทยาลัยฯ
ดําเนินการเตรียมงาน
เลี้ยงมุทิตาจิตผูเกษียณ
ดําเนินการจัดงานเลี้ยง
มุทิตาจิตผูเกษียณ
สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
1
7,500
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
1
7,500

64
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจําป 2556 มารวมงานทุกคน
11.1.2 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเขารวมงานเลี้ยงมุทิตาจิต แดผู
เกษียณอายุราชการ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา มารวมงานเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจสําหรับผูที่เกษียณอายุราชการ
11.2.2 ผูเกษียณอายุราชการ เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการ อบรมพัฒนาบุคลากร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี, นางสุณี กาญจนจันทร
และบุคลากรประจํางานบุคลากร งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 6

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บุคลากรของหนวยงาน เปนผูมีสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเจริญ กาวหนา
หากบุ คลากรมี ความรู ความสามารถ ก าวทั นต อเหตุ การณ แ ละสถานการณ ที่ เปลี่ย นไป ทั้ ง ทางดา น
วิชาการ การดํารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความเจริญ กาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ
จะทําใหสถานศึกษาสามารถพัฒ นาไปไดงาย และประสบความสําเร็จตอบสนองนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนั้นเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการถายทอดความรู เทคโนโลยีใหทันตอเหตุการณ ไดบูรณาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต จึงควรมีการจัดอบรมภายในเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดเพิ่มพูนความรูสามารถ
นําไปพัฒนาตนเอง และพัฒนางานไดอยางดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณดานวิชาการ
ดานเทคโนโลยีที่กาวหนา และ ดานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อนําความรูที่ไดรับมาใชในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดอบรมภายใน จํานวน 2 เรื่อง
- การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
จํานวน 1 วัน
- การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงฯ
จํานวน 2 วัน
- การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
จํานวน 2 วัน
( หมายเหตุ หัวเรื่องจัดอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ไดรบั การอบรมทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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7. สถานที่ดําเนินการ งานบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอขออนุมัติโครงการ
เตรียมการอบรม
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
700
- คาใชสอย
1
3,600
- คาวัสดุ
1
700
รวม
2
5000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
2
5,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ไดตามเปาหมาย
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
บุคลากรไดรับการอบรมพัฒนา เปนไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วัดความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดอบรม
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โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครู ผูบริหาร และบุคลากร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบุคลากรและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
งานบุคลากรและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 7

 โครงการตามพรบ.งบประมาณประจําป

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่กระทรวงศึกษามีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ดวยการพัฒนา
ทักษะภาษาและเทคนิคการสอน สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปน
หนวยงานหนึง่ ที่มีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับนโยบายและความตองการตลาดแรงงานที่กําลังเปดกวางมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนหนวยงานธุรกิจทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคเกษตร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจําเปนตองเรง
ทบทวนนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดจริงเพื่อนําไปสูการพัฒนาผูสําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบ
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นแลวโอกาสของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่จะหางานทําไดคง
เปนไปไดยากมากขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาความรูทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน
5.2 เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ครู ผูบริหาร บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวน 30 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเขารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
6.2.2 ผูเขารับการอบรมมีทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอโครงการ
ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงาน
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
3,210
- คาใชสอย
2
3,840
- คาวัสดุ
2
1,950
รวม
5
9,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5
9,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ครู ผูบริหาร และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวน 30 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ครู ผูบริหาร และบุคลากรเขารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รอยละ 90
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล การดําเนินงาน สรุปและรายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด
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โครงการที่ 8

ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี, นางสุณี กาญจนจันทร และบุคลากรประจํา
งานบุคลากร งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บุคลากรของหนวยงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาหนวยงานใหมีความเจริญกาวหนา ซึ่งงาน
บุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิทยาลัย ฯ อันเปนสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหครู
และบุคลากรไดประสบการณตรงจากการไดเห็น ไดสัมผัส ความทันสมัยทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี
ใหทันตอเหตุการณของโลกในปจจุบันที่กําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว และเพื่อเปนการกระตุนใหครู บุคลากร
มีความกระตือรือรนตอการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานใหมากยิ่งขึ้น งานบุคลากรเห็นความสําคัญใหคณะ
ครู และบุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน เพื่อใหครูและบุคลากรจะไดนําความรูประสบการณ
จากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน และงานในหนาที่ใหเหมาะสมตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหครูและบุคลากรมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู และประสบการณมากขึ้น
5.2 เพื่อกระตุนใหครูและบุคลากรไดตื่นตัวทางวิชาการ
5.3 เพื่อใหครูและบุคลากรนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่การสอนและหนาที่
รับผิดชอบตอไป
5.4 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผูที่เกี่ยวของไปศึกษาดูงาน ในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ จํานวน 45 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯและผูที่เกี่ยวของที่ไปศึกษาดูงาน ดานการ
พัฒนาการเกษตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไดรับความรู ประสบการณ เพิม่ ทักษะแนวคิดที่
สามารถนํากลับมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
7. สถานที่ดําเนินการ

70
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
กิจกรรม
1. ประสานงานและเสนอโครงการ

ระยะเวลา
ก.ย.61

2. กําหนดวัน เวลา ในการไปศึกษา
ดูงาน

ม.ค. – พ.ค.
62

ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ
เสร็จเรียบรอยตามเวลา
กําหนด
เสร็จเรียบรอยตามเวลา
กําหนด

3. กําหนดสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน

ม.ค. – พ.ค.
62

เสร็จเรียบรอยตามเวลา
กําหนด

4. ศึกษาดูงาน

ม.ค. – ก.ย.
62
ก.ย. 62

ไดศึกษาดูงานและไดรับ
ประสบการณ
เสร็จเรียบรอยตามเวลา
กําหนด

5. สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุด
โครงการ

ผูรับผิดชอบ
นางอฎารัตน บุญมณี
นางอฎารัตน บุญมณี
นางสุณี กาญจนจันทร
ผูเกี่ยวของ
นางอฎารัตน บุญมณี
นางสุณี กาญจนจันทร
ผูเกี่ยวของ
นางอฎารัตน บุญมณี
นางสุณี กาญจนจันทร
นางอฎารัตน บุญมณี

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
40,000
- คาวัสดุ
รวม
40,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
40,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ครู บุคลกรทางการศึกษาตามเปาหมาย มีความรูและประสบการณจากการไปศึกษาดูงาน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
บุคลากรไดรับการอบรมพัฒนา เปนไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร สามารถนําความรูมาประยุกตใช
สงผลให การสอน การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการ จัดซื้อวัสดุประจํางานการ งานการเงิน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา บุญเรือง และนางสาวจุฑามาส ชูภักดี
งานการเงิน ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 9

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานการเงินรับผิดชอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุนทั่วไป งบอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลางประเภทเงิน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงิน
คาตอบแทนเต็มขั้น เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร และรับผิดชอบการการ
เบิกจายเงินนอกงบประมาณ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงมีความจําเปนตองมี
วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงานและเก็บหลักฐานตางๆ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินทุกประเภทใหแกบุคลากรในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินใหกับบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวของ
5.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินใหถูกตองอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการรับ เบิก-จายเงินงบกลาง เงินเดือนและคาจางใหแกบุคลากร จํานวน 90 คน
6.1.2 หลักฐานการเบิกจายเงินในปงบประมาณเบิกจายเสร็จสิ้นภายในสิ้นปงบประมาณ 100%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บริการรับ เบิก-จายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน
6.2.2 บริการรับ เบิก-จายเงินทันตามเหตุการณ เปนที่พึงพอใจแกผูรับบริการ
7. สถานที่ดําเนินการ งานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ตรวจเอกสารการเบิกจาย
2. เสนอผูมีอํานาจ
ลงนามเอกสารการเบิกจาย
3. เบิกจาย/บันทึกเอกสาร
การเบิกจายในทะเบียนคุม
การเบิกจาย
4. เขียนและจายเช็ค/เงินสด
5. สงเอกสารการเบิกจายให
งานบัญชี
6. จัดเก็บเอกสารการ
เบิกจาย
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
18
7,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
1
25,000
รวมทั้งสิ้น
32,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 การติดตาม สรุปผลการเบิก – จายเงินประจําเดือน
11.1.2 การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็วและถูกตองตามระเบียบการเบิก-จายเงิน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 แบบตรวจสอบ 12.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
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โครงการ อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการคลัง และการเบิกจายเงิน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเพลินตา บุญเรือง และนางสาวจุฑามาส ชูภักดี
งานการเงิน ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 10

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการปฏิบัติงานดานการเงิน ตองเกี่ยวของกับกฎหมาย และระเบียบการคลัง รวมถึง
ขอกําหนดตาง ๆ ของทางราชการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเมียด ซึ่งวิทยาลัยฯ ตองถือปฏิบัติและ
ดําเนินการใหถูกตอง รวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิใหเกิดผลเสียแก
ทางราชการ รวมถึงเพื่อมิใหเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบที่กําหนด ดังนั้น ผูปฏิบัติงานดาน
การเงิน และบุคลากรของวิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูรรู อบ รูลึก สามารถ
ดําเนินการใหการจายเงินของวิทยาลัยฯ เกิดผลประโยชนสูงสุด และรูเกี่ยวกับระเบียบตาง ๆ จึงไดจัด
โครงการ “อบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการคลัง และการเบิกจายเงิน” ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรของสถานศึกษาใหปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบดียิ่งขึ้น
5.2 เพื่อใหความรูความเขาใจกับบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการคลังและการเบิกจายเงิน
5.3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาในการปฏิบัติงาน
5.4 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดอบรมเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการคลังและการเบิกจายเงิน
จํานวน 1 วัน
6.1.2 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดรับการอบรมทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการคลังและการเบิก
จายเงินไดมากขึ้น
6.2.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ มีความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง
6.2.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ผานการอบรมเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอวิทยาลัยฯ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ
2. เตรียมการอบรม
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
4,800
- คาใชสอย
1,250
- คาวัสดุ
1,345
รวม
7,395
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
7,395
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดรับการอบรมพัฒนา เปนไปตามมาตรฐานของ สอศ. และ สมศ.
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการ งานการบัญชี
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางถนอมรัตน ชูหนู
งานการบัญชี
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 11

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ลักษณะงานการบัญชี คือ จัดหมวดหมู รายการเอกสาร เพื่อลงบัญชี ลงทะเบียนคุม ลงบัญชีระบบ
GFMIS (ระบบอิเล็กทรอนิกส) จัดทํารายงาน เพื่อรายงาน สตง. คลังจังหวัด (กรม) เปนประจําทุกเดือน
และป
5. วัตถุประสงค
จัดซื้อวัสดุมาใชในการปฏิบัติงานงานการบัญชี บันทึกบัญชี และรายงานตนสังกัด
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไดจัดทําบัญชีครบ 12 เดือน 1 ปงบประมาณ
6.1.2 ไดจัดสงรายงานงบทดลอง (งบการเงิน) ใหตนสังกัดครบ 12 เดือน และรายงานงบป
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ไดบันทึกบัญชี ทะเบียนคุม บันทึกในระบบ GFMIS ครบทุกเดือน
6.2.2 ไดจัดทําสงรายงานงบทดลอง (งบการเงิน) ใหตนสังกัดไดครบทุกเดือน
6.2.3 ไดจัดทําและรายงานงบทดลอง (งบการเงิน) งบประจําปใหกรมบัญชีกลาง
7. สถานที่ดําเนินการ หองปฏิบัติการงานการบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
จัดซื้อมาใชงาน
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
11
3,000
รวม
11
3,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11
3,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
จะไดนํามาใชในการปฏิบัติงานการบัญชี
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ไดมีการลงบัญชี ลงทะเบียนคุม ลงบัญชีเขาระบบ GFMIS ไดจัดสงรายงานตอ สตง.
คลังจังหวัด สอศ.
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ดูผลงานที่งานการบัญชี และการรายงานประจําทุกเดือน
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โครงการ งานพัสดุ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรณิกา แสงแกว และคณะ
งานพัสดุ
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 12

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานพัสดุ เปนงานบริการจัดซื้อจัดจางพัสดุของวิทยาลัยฯ เพื่อใหงานดําเนินไปอยางเรียบรอย
จึงจําเปนตองจัดหา การเก็บรักษา การลงบัญชีรับ-จายพัสดุ การควบคุม และการจําหนายพัสดุ
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
5. วัตถุประสงค
เพื่อมีพัสดุตาง ๆ เพียงพอกับการดําเนินงานของงานพัสดุ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการงานจัดซื้อจัดจาง วัสดุครุภัณฑ และทําชุดเบิก ใหแกงานฝายตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ
ประมาณ 400 ชุด
6.1.2 บริการการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงในการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6.1.3 บันทึกรายการวัสดุ ครุภัณฑ และอื่น ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
6.2.2 ดําเนินงานของพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย
7. สถานที่ดําเนินการ งานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. จัดซื้อวัสดุ
2. ดําเนินงานพัสดุ
2.1 ทํารายงานขอซื้อ
ขอจาง
2.2 ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง
2.3 ทําชุดเบิก
2.4 ดําเนินการในระบบ
GFMIS
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

8
8

25,000
25,000

8

25,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ไดดําเนินการทํารายงานขอซื้อขอจาง จัดซื้อจัดจาง และทําชุดเบิกประมาณ 400 ชุด
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ดําเนินงานตาง ๆ ของงานพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลผลิต
ชุดเบิก
12.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลลัพธ ชุดเบิก
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ชื่อโครงการ งานอาคารสถานที่
1. ผูรับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 13

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบ สอศ. วาดวยการบริหารสถานศึกษา 2552 ขอที่ 19 กําหนดใหงานอาคารสถานที่มี
ภาระหนาที่หลายประการ เพื่อใหมีความครอบคลุม จึงไดแยกหมวดงานเปน 5 หมวดงาน คือ หมวดรักษาความ
ปลอดภัย, หมวดไฟฟา, หมวดประปา, หมวดซอมบํารุงและพัฒนาอาคาร, และหมวดภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม และเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพทุก ๆ หมวดงาน จึงจําเปนตองจัดทํา
งบประมาณเพื่อการใชจายตามวัตถุประสงค และเปาหมายของงาน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ที่ใชในงานอาคารสถานที่
5.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภค
5.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ทําความสะอาด
6.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา
6.1.3 ซอมเครื่องสูบน้ําประปา
6.1.4 ซอมระบบสายเมนไฟฟาแรงต่ําเขาเครื่องสูบน้ํา
6.1.5 ซอมระบบไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ และซอมไฟฟาถนน
6.1.6 ซอมระบบทอเมนสงน้ําประปา
6.1.7 ซอมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
6.1.8 ซอมเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล จํานวน 3 เครื่อง
6.1.9 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําประปา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีน้ําประปาที่สะอาดใช
6.2.2 เพิ่มแสงสวางในจุดที่อับ ดูแลบํารุงรักษาระบบสายไฟฟาไมใหเกิดความเสียหาย มีความ
ปลอดภัย
6.2.3 ลดการรั่วซึม ทําใหสามารถใชน้ําประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นําเสนอโครงการ
2. จัดซื้อจัดจาง
ดําเนินการซอม
ปรับปรุง
3. สรุปผลและรายงาน
ผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
60,000
- คาวัสดุ
240,000
รวม
300,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
72
300,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนอาคารและสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
อาคารสถานที่ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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โครงการที่ 14

โครงการ งานทะเบียน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ จินตสูต นางสุรัติวดี ชูเซง และนางสาวสุภาพร บุญชาง
งานทะเบียน
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานทะเบียนเปนงานทีส่ ําคัญงานหนึ่ง เพราะจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม ทํา
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทุกระดับชั้นป การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา การออกเอกสาร
ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา การจัดทํา รบ.1, รบ.2, การออกประกาศนียบัตร, ใบรับรอง การจัดทําขอมูล
นักศึกษา การใหบริการดานตาง ๆ แกครูและผูปกครอง จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษาและการลงทะเบียน
5.2 เพือ่ ใหบริการแกนักศึกษา ครู ผูปกครอง เกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น ๆ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา จํานวน 300 คน
6.1.2 รบ. 1 ประกาศนียบัตรศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 จํานวน 140 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษามีความถูกตอง
6.2.2 จัดทํา รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษา ปการศึกษา 2562 มีความถูกตอง
6.2.3 ครู/อาจารย และผูปกครอง นักศึกษา ไดรับบริการจากงานทะเบียน
7. สถานที่ดําเนินการ หองทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
รับสมัครนักศึกษาใหม/ขึ้น
ทะเบียนนักศึกษา/ลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม/
จัดทําบัตรนักศึกษา/
บันทึกประวัตินักศึกษา
จัดทําขอมูลนักศึกษารายบุคคล
บันทึกผลการเรียน/ตรวจสอบ/
จัดทํา GPA /รบ.1 /รบ.2
ประกาศนียบัตร/นักศึกษารับ
ประกาศนียบัตร
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
27
10,000
รวม
27
10,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
27
10,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา GPAX GPA และ PR ของนักศึกษา ปวช.3 นําสงตอ
อาชีวศึกษาจังหวัด และ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดถกู ตองทันตามเวลาที่กําหนด
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาที่จบ ปวช. และ ปวส. จะไดรับ รบ.1 และประกาศนียบัตรทันตามเวลาที่กําหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 15

โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพิเชษฐ จินตสูต นางสุรัติวดี ชูเซง และนางสาวสุภาพร บุญชาง
งานทะเบียน
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมาภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯไดกําหนดใหมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกนักศึกษาที่จบการศึกษาแตละระดับชั้น
เปนประจําทุกป ซึ่งการจัดพิธีดังกลาวเปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา สรางความสามัคคีใน
หมูคณะ เปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ และทําใหนักศึกษามีความรักความผูกพันตอสถาบัน ดวย
เหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา
5.2 เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ
5.3 เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตร 70 เปอรเซ็นต
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรตามวันเวลาที่กําหนด
7. สถานที่ดําเนินการ หองทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอโครงการ
เสนอผูบริหารแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่จบ
แตละระดับชั้น
พิธีมอบประกาศนียบัตร
รายงานสรุป
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
8,000
- คาวัสดุ
2
7,000
รวม
3
15,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
3
15,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาที่จบ ปวช. และ ปวส. เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรประมาณ 70 เปอรเซ็นต
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาที่จบ ปวช. และ ปวส. เขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตรทันตามเวลาที่กําหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

โครงการ จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 16

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี และมีนโยบายใหสถานศึกษา
ดําเนินการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580) นักเรียนนักศึกษาและ งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีหนาที่บริหารการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา และ
สนองนโยบายดังกลาวและในการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน
ทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อใหความรูความเขาใจแกนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
5.3 เพื่อจัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน
ทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
6.2.2 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. สรุปรายงานผล
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
2,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
2,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา-มี
อาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
และความสําเร็จของการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

87

โครงการ กีฬาและนันทนาการ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 17

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน รูคุณคาของการออกกําลังกาย เสริมสรางทักษะในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนผลให
เกิดความรัก ความสมานฉันท กลมเกลียว ลดปญหาความขัดแยง ทะเลาะวิวาท และสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางครูและนักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพกาย ใจ และหางไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจากกระบวนการทํางานและกีฬา และนันทนาการ
5.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
คณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมกีฬาภายใน กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง
นันทนาการ จํานวน 350 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของการออกกําลังกาย เลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/
อนุมัติ
2. ดําเนินการตาม
โครงการ
3. สรุป/รายงานผลการ
จัดกิจกรรม
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
2
33,000
- คาวัสดุ
13
7,000
รวม
15
40,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
15
40,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษา ครูใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการออกกําลังกาย และนันทนาการ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษามีสุขภาพกาย ใจ ที่สมบูรณ แข็งแรง มีความรัก สามัคคีในหมูคณะ รูแพ รูชนะ และ
ใหอภัย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

89

ชื่อโครงการ กิจกรรมวันสําคัญ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 18

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริยเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข และรวมถึงเห็นคุณคา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามวิถีชีวิต และสังคมไทยที่มุงเนนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของสถาบันที่จัดทั้งในและนอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่มุงเนนประกอบดวยวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ไดแก วันพอ
แหงชาติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันปยมหาราช วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันขึ้นปใหม ฯลฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มี
งานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คุณคาของ
ความเปนไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย
5.3 เพื่อใหนักศึกษารวมกันอนุรักษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และทองถิ่น
5.4 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม
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6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
เทศกาลตาง ๆ ทุกกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเห็นคุณคาของความ
เปนไทยและวัฒนธรรมไทย
7. สถานที่ดําเนินการ จัดกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเทศกาลตาง ๆ
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. วันสารทเดือนสิบ
3. วันปยมหาราช
4. วันพอแหงชาติ
5. วันขึ้นปใหม
6. วันมาฆบูชา
7. วันวิสาขบูชา
8. วันอาสาฬหบูชา
9. วันเขาพรรษา
10. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

11.รายงานผลโครงการ

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
8
8,000
รวม
8
8,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
8
8,000
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11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ความสําเร็จของการรวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณคา รัก และหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตไทย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพรางกายของนักศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 19

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนกิจกรรมการวัดระดับความสามารถของรางกาย เพื่อประเมิน
ระดับความสามารถวาดีมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความทนทานของ
กลามเนื้อ ความเร็ว พลังกลามเนื้อ ความออนตัว ความคลองแคลงวองไว และความทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิต ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมดังกลาวติดตอกันทุกปเปนประเพณีเพื่อเตรียมความพรอมให
นักเรียน นักศึกษา ทั้งดานรางกาย และจิตใจในชวงตนปการศึกษา ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพพลานามัย การกีฬา แกนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพรอมทางกายแกนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา
5.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจักเห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม
5.4 เพื่อสรางความสามัคคี การทํางานเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา มี
พลานามัย บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจาก
กระบวนการทํางาน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/
อนุมัติ
2. จัดกิจกรรม
3. สรุป/รายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
7
14,000
รวม
7
14,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
7
14,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ความสําเร็จของการจัดเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาไดเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
1. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง และแผนกวิชา
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี และมีนโยบายใหสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแหง ดําเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมดาน
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของผูเรียน
เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการสถานศึกษาคุณธรรมแกนักเรียน นักศึกษา
เพื่อเปนการพัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา เปนผูนํา ผูพัฒนา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูไดใน
สังคมไดอยางเปนสุข สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นใน
การทํางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน
ทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความเปนผูนํา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมอยาง
เปนสุข จํานวน 200 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี ค วามมุ ง มั่ น ในการทํ างาน มี เกี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี พรอ มด วยจิ ต อาสา คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรม 200 คน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ
2. ดําเนินการ
2.1 การวางแผนงาน
คุณธรรม
2.2 สรางกลไกการลง
มือปฏิบัติ
2.3 กําหนดการ
ติดตามนิเทศงาน
2.4 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
3,000
รวม
3,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
3,000
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11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
จํานวน 200 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
จํานวน 200 คน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
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ชื่อโครงการ คายคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 21

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี และมีนโยบายในการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธของผูเรียน เพื่อเปนการตอบสอนงนโยบายดังกลาว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จึงได
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูนําตามธรรมชาติแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาให
นักเรียน นักศึกษา เปนผูนํา ผูพัฒ นา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูไดในสังคมไดอยางเปนสุข
สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใหม ไดพัฒนาความเปนผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข จํานวน 150 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใหมมีภาวะผูนํา ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคมไดอยาเปน
สุข มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และ
จริยธรรม
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดกิจกรรมคายคุณธรรม

3. สรุป/รายงานผลการ
จัดกิจกรรม
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
4,000
- คาใชสอย
28,600
- คาวัสดุ
2,400
รวม
35,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
35,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได มี
บุคลิกภาพที่ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการอบรม
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ กิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพัทลุง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งาน อกท.หนวยพัทลุง
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 22

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
องคการเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เปนองคกรของนักศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชในการพัฒนา
นักศึกษาอาชีวเกษตรโดยเนนการจัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู และ
ประสบการณนําไปสูการพัฒนาอาชีพ และแกปญหาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนํามาใชในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันได และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีโนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4
ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ
และเปนพลเมืองที่ดี
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกใหมีความรู และประสบการณ
ดานทักษะวิชาชีพ การหารายได และออมทรัพย การเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดทั้งปโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับหนวย และสมาชิกทุก ๆ คน ภายใตการกํากับดูแล และใหคําแนะนําปรึกษาของครูที่
ปรึกษา
การพัฒนาตนเองของมวลสมาชิก ความสําเร็จ ความกาวหนา และการพัฒนางานอยางตอเนื่องในแต
ละปการศึกษาสมาชิกตองใชความพยายาม ความเขมแข็งอดทนและกําลังใจที่เขมแข็งเพื่อชนะปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสมาชิกในระดับหนวยควร
นํามาเผยแพรประชาสัมพันธแกสมาชิกคนอื่น ๆ และบุคคลทั่วไปไดทราบ ตลอดจนใหสมาชิกไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางสมาชิกดวยทั้งระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มี
งานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ที่มีผลงานและประสบความสําเร็จ และผูทําคุณประโยชน
แกองคการฯ เพือ่ ใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลตัวอยางสรางแรงจูงใจใหสมาชิก อกท. คนอื่น ๆ
ในการพัฒนาตนเองในอนาคต
5.3 เพื่อใหสมาชิกไดนําความรู และผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพรตอ
สาธารณชน
5.4 เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก อกท. ไดแสดงความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ โดย
การแขงขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ
5.5 เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน ภาวะผูนํา และการมีสวนรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย
5.6 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมิตรภาพระหวางสมาชิก อกท.
5.7 เพื่ออนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย
5.8 เพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการ ระดับหนวย โดย
กิจกรรมที่ดําเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหนวย ประกอบดวย
6.1.1 การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจําปการศึกษา 2561
6.1.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 8 สาขาวิชาชีพ
6.1.3 การประกวดผลงาน และความกาวหนาทางการเกษตร
6.1.4 การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท.
6.1.5 การประกวดนิทรรศการวิชาการ
6.1.6 การแสดงนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
6.1.7 การแสดง และจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑของสมาชิก อกท.
6.1.8 การนําเสนอผลงาน อกท.
6.1.2 สมาชิก อกท.ของหนวยพัทลุง ทุกคนมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต
ปการศึกษา 2561 ประมาณ 100 คน และมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับชาติปการศึกษา 2561
ประมาณ 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ไดพัฒนาความเปนเลิศ และมีทักษะประสบการณดานวิชาชีพ
รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับการเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปนพลเมืองดีตามระบออบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติตามลําดับขั้นหรือกระบวนการ อกท.
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6.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการพัฒนา
ประเทศไทยได
6.2.3 สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม อกท. ที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ประชุม
4. ดําเนินโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
35,000
- คาวัสดุ
65,000
รวม
100,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
100,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 สมาชิก อกท. ที่เขารวมประชุมวิชาการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มมากขึ้นทั้ง
ในดานวิชาการ และงานอาชีพที่สนใจ
11.1.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภฯ และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มากขึ้น
11.1.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 อกท.หนวยพัทลุง สามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความรูความสามารถเปนตัวแทน
รวมงานประชุมวิชาการและการแขงขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ
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อกท.

11.2.2 ประชาชน และผูมารวมงานไดมีความรูความเขาใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม

11.2.3 สมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรวบรวมขอมูลทางสถิติ ประมวล วิเคราะห นําเสนอเพื่อการพัฒนา
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โครงการ การอนุรักษสิ่งแวดลอม
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน ทองนุย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

โครงการที่ 23

 โครงการตามภาระงานประจํา

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลขอ 4 ดานการศึกษาและเรียนรู ทะนุบํารุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 ความสอดคลองกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) ดานยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตัวบงชี้ที่ 3.4
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอม ภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การแปรปรวนของ
ฤดูกาล ภัยธรรมชาติตาง ๆ สงผลกระทบตอการดํารงวิถีชีวิตของมนุษย สาเหตุดังกลาวเกิดจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ทําลายสิ่งแวดลอม ขาดความรับผิดชอบตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
ตามมา ปจจุบันการใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน มาใชในภาคอุตสาหกรรม คมนาคมขนสง
ภาคที่อยูอาศัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ไมวาจะเปน น้าํ มัน กาซธรรมชาติ ถานหิน
เพื่อตอบสนองความตองการใชพลังงาน สงผลกระทบตอปญหาดานสิง่ แวดลอมติดตามมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเห็นความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการมี
สวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ในการดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตระหนัก
ถึง ความสําคัญ ของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดัง นั้น จึง จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่ อ
สงเสริมและกระตุนจิตสํานึกการใสใจตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นําไปสูความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติใน
อนาคต
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษปาไม การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง มลพิษ
ทางการเกษตร
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา และรวมกับชุมชนสรางความสัมพันธกับชุมชน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
คณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จํานวน 100 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณคาความสําคัญของสิ่งแวดลอม รวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใชเวลาใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีในหมูคณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนเขียน
โครงการ
2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดําเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
4
2,000
รวม
4
2,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
รวมทั้งสิ้น
4
2,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
คณะผูบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี มีจิตบริการ รวมใจอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

105
โครงการที่ 24
โครงการ ดนตรีสรางสุขภาพเยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
“ชนใดไมมีดนตรีกาล ในสันดานเปนคนชอบกลนัก” พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธไวเมื่อหลายสิบป ดังเชน พระราชนิพนธ ดนตรีเปนสื่อกลาง ที่จะ
เชื่อมโยงไปสูความสุนทรีทางจิตใจ คนที่มีดนตรีในหัวใจจะมีสมาธิยาว อารมณเยือกเย็น ตัดสินใจดวย
ความรอบคอบ การใหเยาวชนไดฝกเรียนรูอยางลึกซึ้งสามารถสรางความเขมแข็งทางจิตใจสงผลดีตอจิตใจ
ในอนาคตได ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเปนบอนทําลายทรัพยากร
และความมั่นคงของประเทศชาติเปนอยางมาก และปจจุบันนี้ ยาเสพติดยังไดเขามาแพรหลายในสังคมเรา
เปนอยางมาก ซึ่งนอกจากผูใหญจะติดยาเสพติดแลว ยังมีเยาวชนไทยอีกมากที่ติดยาเสพติด สําหรับผูที่ติด
ยาเสพติดทั้งหลายนี้ จะไมสามารถประกอบอาชีพทําการงานตาง ๆ ไดแลว ยังกออาชญากรรม ทําใหเกิด
ปญหาตอสังคม กระทบกระเทือนตอประชาชนผูไมไดเสพยาเสพติดอีกดวย
ดังนั้น เพื่อเปนการนําเสนอผลงานทางดานดนตรีของคนรุนใหมใสใจสรางสุขสูพื้นที่สาธารณะ และ
การรณรงคใหเยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด จึงเกิดโครงการ ดนตรีสรางสุขภาพเยาวชนไทย หางไกล
ยาเสพติด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบทเพลงและเสียงดนตรีเปนสื่อสรางสุขภาวะสูเยาวชนและสังคม
5.2 เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสทํากิจกรรม ใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
5.3 เพื่อปรับปรุงวงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ รองรับ อกท. ภาคใต ป 2561
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6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ จํานวน 1 วง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯ มีวงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ ที่ไดมาตรฐาน
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ไดแสดงออกความสามารถดานดนตรีใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. อนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง
3. ดําเนินการตาม 6.1-6.2

4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมวดรายจาย
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา

11
11
11

10,000
10,000
10,000

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ จํานวน 1 วง
11.2 ผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณคาของการแสดงออกในดานที่เหมาะสม และเปนการรณรงคให
เยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
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ชื่อโครงการ งานพยาบาล
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล
งานสวัสดิการและพยาบาล
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 25

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานศึกษาที่มีนักศึกษา ครู-อาจารย และเจาหนาที่ จํานวนมาก ซึ่งอาจทําใหบุคคล
ดังกลาวเจ็บไขไดปวยหรือประสบอุบัติเหตุขณะเรียนหนังสือและปฏิบัติงาน ดังนั้น งานพยาบาลจึง
จําเปนตองจัดยาและเวชภัณฑเพื่อปฐมพยาบาลและบรรเทาอาการปวยไขได
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลขั้นตนแกนักศึกษาและบุคลากร
5.2 เพื่อแนะนําใหความรูการปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพแกนักศึกษา
5.3 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียน และปฏิบัติงานได
ตามปกติ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บริการยาใหนักศึกษาและบุคลากร ประมาณ 80-100 คน/ป
6.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ประมาณ 10 คน/ป
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู อาจารย และนักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ 95% ขึ้นไป
6.2.2 นักศึกษาไดรับความรูจากการใหคําแนะนําและการจัดปายนิเทศใหความรูดานการดูแล
สุขภาพ โรคตาง ๆ
7. สถานที่ดําเนินการ หองพยาบาล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. บริการยาและ
เวชภัณฑ
4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
23
4,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
23
4,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ผูเรียนและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียน และปฏิบัติงานไดปกติ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ผูเรียนมีสุขภาพสมบูรณดี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สมุดบันทึกการใชบริการ

109

ชื่อโครงการ งานปกครอง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ
งานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 26

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มุงเนน
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ โดยพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนใหมีลักษณะที่พึงประสงค คือ เปน
คนดี คนเกง และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน
ทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย
ขอบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข การ
ทะเลาะวิวาท ชูสาว ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคน มีทัศนคติที่ถูกตองตอ
บานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดีปฏิบัติตนอยูใน
ระเบียบวินัยขอบังคับตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ปลอดจากสิ่งเสพ
ติด อบายมุข การทะเลาะวิวาท ชูสาว ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เปนคนดี คนเกง คนมีความสุข
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินงาน
4. สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
5,000
รวม
5,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคน มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี มีความประพฤติที่เหมาะสม
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยขอบังคับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ปลอดจากสิ่งเสพติด
อบายมุข การทะเลาะวิวาท ชูสาว ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และเปนคนดี คนเกง คนมีความสุข
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรายงานผลการดําเนินงาน/สรุปผลการดําเนินงานโครงการเมื่อสิน้ สุดโครงการ
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โครงการที่ 27
โครงการ เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2561 และการเขารวมกิจกรรมคายลูกเสือ
ระดับภาค/ชาติ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน ทองนุย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจการลูกเสือเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหเยาวชนของชาติไดพัฒนาทางกาย สติปญญา จิตใจ และ
ศีลธรรม โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อเปนการจัดประสบการณตามสภาพจริงใหกับผูเรียนและ
เปนการฝกใหผูเรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟอเผื่อแผและเปนผูมีวินัยเพื่อ
สนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ
เพื่อพัฒ นาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อ
สังคมจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีการเขาคายพักแรมของลูกเสือสามัญวิสามัญ และเขารวมการเขา
คายลูกเสือวิสามัญระดับภาค/ชาติตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกการทํางานรวมกันอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อเปนการฝกและทดสอบสมรรถภาพทั้งทางรางกายและจิตใจในการดํารงชีวิต
5.3 เพื่อเสริมสรางพัฒนาจิตใหมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา
5.4 เพื่อเสริมสรางความดี มีคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษา
5.5 เพื่อชวยในการฝกนักเรียนมีระเบียบวินัย รูจักสังเกต และทํางานรวมกับผูอื่นได มีความ
เขาใจการเปนผูนําและผูตามที่ดี
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือสังคม มีความประพฤติที่ดี
6.2.2 ลูกเสือที่ผานการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
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7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง / คายลูกเสือ จ.ตรัง หรือคายลูกเสือ จ.สตูล
(ระดับภาค)
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผนเขียนโครงการ

2. เสนอโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
4. ดําเนินงานตาม
โครงการ
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
2,000
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
8
8,000
รวม
9
10,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
9
10,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ลูกเสือที่ผานการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือสังคม มีความประพฤติที่ดี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ
วิธีวัดผลและประเมินผล
1. จํานวนลูกเสือวิสามัญที่เขารวมกิจกรรม - สํารวจการเขารวมกิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือ - สังเกต
สังคม มีความประพฤติที่ดี
- ตรวจสอบประเมินผลการ
เขารวมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใชวัด
- แบบสํารวจ
- แบบสังเกต
- แบบประเมินการเขารวม
กิจกรรม
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ชื่อโครงการ เยี่ยมบานหรือที่พักนักศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุณี กาญจนจันทร และบุคลากรประจํางานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณรายจาย

โครงการที่ 28

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมอบนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินโครงการลด
ปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และที่อยูของ
ผูเรียน เปนภารกิจหนึ่งที่กําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการซึ่งการเยี่ยมบานเพื่อไดรูจักตัวตน และ
ความเปนอยูของนักเรียนนักศึกษา จะไดสงเสริม สนับสนุน และดูแลผูเรียนไดดียิ่ง เปนการชวยลดปญหาการ
ออกกลางคันไดแนวทางหนึ่ง จึงไดจัดทําโครงการเยี่ยมบานนักศึกษาขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเยี่ยมบาน หรือ ที่พักของนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง ครู ผูปกครอง และสถานศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษา หอพัก บานเชา และที่พักนักศึกษาทุกคน คิดเปน
รอยละ 100
6.1.2 ครูที่ปรึกษาไดรูจักสรางความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองนักศึกษาทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่ปรึกษาไดรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคลไดดียิ่งขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการชวยเหลือ
สงเสริม และสนับสนุน เปนรายบุคคลตอไป
6.2.2 ครู ผูปกครอง สถานศึกษา มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอขออนุมัติโครงการ
เตรียมการอบรม
ดําเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
12,000
รวม
12,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
12,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ครูที่ปรึกษา เยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกคน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ครู ผูปกครอง สถานศึกษา ไดสรางความสัมพันธอันดี มีความเขาใจในตัวนักศึกษา แกปญหา
ไดตรงประเด็น สงผลใหลดปญหาการออกกลางคันได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วัดความพึงพอใจของผูปกครอง และสรุปรายงานผลการเยี่ยมบาน
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โครงการที่ 29
ชื่อโครงการ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น ในการลดปญหา
การออกกลางคัน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุณี กาญจนจันทร
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจําป
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 4 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนและทองถิ่นมีความใกลชิด รูจักผูเรียนในมิติตางๆ เชน ความเปนอยู
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผูเรียนเปนอยางดี ฉะนั้นการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและ
บุคคลในชุมชนชนและทองถิ่นเปนสวนสําคัญในการดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมกับครูที่ปรึกษา เพื่อให
ผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุขและสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดชวยลดปญหาการออก
กลางคันของผูเรียนได จึงจําเปนตองจัดทําโครงการนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง
5.2 เพื่อใหผูปกครองพบครูที่ปรึกษาประจําชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสานงานเรื่องการ
สงเสริม ดูแลนักเรียนนักศึกษาในปกครอง
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง
6.1.2 ผูปกครอง ครูที่ปรึกษา เขารวมประชุม จํานวน 250 คน จํานวน 2 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาไดรับการดูแลสงเสริม และสนับสนุนดานการเรียน และดานอื่น ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. ดําเนินการประชุม
ผูปกครอง
3. สรุปผลการประชุม
4. รายงานผลการ
ดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
8
17,040
รวม
8
17,040
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
8
17,040
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาใน
ปกครอง
11.1.2 ผูปกครองไดใหความรวมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม ตามแผนปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล รายงานผลเมื่อสิ้นโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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ชื่อโครงการ แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นากาญจนา ชูแสง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 30

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน การแนะแนวมีความสําคัญ เปนอยางยิ่งตอสถาบันการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากนักเรียน
นักศึกษามีปญหาตาง ๆ มากมาย เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการปรับตัว
ของบุคคล นอกจากนี้แลวสถานศึกษาเกษตรมีนักเรียนสนใจเขามาศึกษาตอมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับ
อดีตที่ผานมา การจัดกิจกรรมแนะแนวจะชวยใหมีนักเรียนเขามาศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาเขาใจ
วิถีชีวิต การเรียนการสอน รูจักตนเองและยอมรับตนเอง สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ มีแนวทางในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขเหมาะสม
นําศักยภาพที่ตนเองมีอยูมาพัฒ นาตอยอด เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีความรูและทักษะในการทํางาน
ตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานศึ ก ษาที่ จ ะศึ ก ษาต อ ได อ ย า งมั่ น ใจ หรื อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ ได มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดมีขอมูลแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
5.4 เพื่อดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
5.5 เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันตาง ๆแกนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ไดรอยละ 90
6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80
6.1.3 นักศึกษาที่ขอกูยืมเงินไดรับการคัดเลือกใหกูยืมทุกคน รอยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาได
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6.2.2 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไดศึกษาตอหรือประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
6.2.3 นักศึกษาที่กูยืมเงินมีคุณสมบัติครบและไดกูยืมเงินทุกคน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอโครงการ
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
1) นักศึกษามีความรู ขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคต
2) ติดตามผลผูส ําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560 ไดรอยละ 90
3) นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 มีงานทําหรือศึกษาตอรอยละ 80
4) นักศึกษาที่ขอกูยืมเงินไดรับการคัดเลือกใหกูยืมทุกคน รอยละ 100
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใชเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ ปจฉิมนิเทศ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 31

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักศึกษาที่กําลัง จะสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง บางคนยังไมสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพของ
ตนเองได กิจกรรมปจฉิมนิเทศ จะเปนกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษาไดสํารวจตนเอง ไดเขาใจถึง ความ
ตองการของตนเอง มีขอมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ และการศึกษาตอ นักศึกษามีความรูเกี่ยวกั บ
ทักษะชีวิต ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข ปรับตัวเขากับผูอื่นไดดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรมีโครงการนี้
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะชีวิต
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ไดรับการปจฉิมนิเทศรอยละ 90
6.1.2 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพและตัดสินใจ มีทักษะชีวิต
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
6.2.2 นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอไดทุกคน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมวางแผน
การดําเนินการ
ดําเนินงานตามแผน
สรุปประเมินผลการ
ดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1,800
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
3
2,700
รวม
4,500
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
4,500
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
10.2.1 นักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
10.2.2 นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ
10.2.3 นักศึกษามีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใชเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ

โครงการที่ 32

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่1 ,2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะแตกตางจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแหงอื่น เนื่องจากมีนโยบายเพิ่ม
ปริมาณผูเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ โครงงาน (Project – Based Learning) การ
เรียนโครงการ Bilingual English และการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (RBL) ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน นักเรียนที่สมัครเขามาเรียนในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 อาจจะไมเขาใจรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน และไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานศึกษาเกษตรได งานแนะแนวฯจึงจัดใหมีกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกนักศึกษาใหม เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การปรับตัว หลักสูตรการเรียนและ การทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อใหนักเรียน
นักศึกษามีประสบการณตรง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง
5.2 เพื่อนักศึกษาใหมไดไปทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อใหนักศึกษาใหมปรับตัวเขากับบริบทของสถานศึกษา
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศรอยละ 90
6.1.2 นักศึกษาใหมไดรับความรู ประสบการณจากการทัศนศึกษาดูงาน
6.1.3 นักศึกษาใหมปรับตัวไดทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ
6.2.2 นักศึกษาใหมไดรับความรู ประสบการณจากการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ
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6.2.3 นักศึกษาใหมปรับตัวไดดีขึ้น
7. พื้นที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมวางแผน
การดําเนินการ
ดําเนินงานตามแผน
สรุปประเมินผลการ
ดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
2,400
- คาใชสอย
12,000
- คาวัสดุ
4
9,000
รวม
5
23,400
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5
23,400
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
1) นักศึกษารอยละ 90 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
2) นักศึกษาใหมรอยละ 90 ไดทัศนศึกษาดูงานฟารมที่ประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ
3) นักศึกษาใหมรอยละ 75 ปรับตัวเขากับเพื่อน รุนพี่ รุนนอง และครูอาจารย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จํานวนรอยละของนักศึกษาใหมที่เขารับการปฐมนิเทศ ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
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ชื่อโครงการ เพิ่มปริมาณผูเรียน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 33

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากปญ หานักเรียนที่มาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง
วิทยาลัยฯ ใชกลยุทธในการประชาสัมพันธหลายรูปแบบไมวาจะเปนการแนะแนวการศึกษา การฝก 108
อาชีพ การจัดดนตรี การจัดมหกรรมอาชีพ แจกแผนพับ ใบปลิว จัดนิทรรสการ จัดปายนิเทศ ออกอากาศ
ทางสถานี วิ ท ยุ จั ด กิ จ กรรม Open House กิ จ กรรม Road Show แต จํ านวนนั ก เรีย น นั ก ศึ กษา ไม
เพิ่ มขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากขาดความรูการเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร หรือรูปแบบการเรียนการสอน
ดังนั้นงานแนะแนวจึงปรึกษาหารือกับทีมงานเพื่อจัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเชิญ วิทยากรจากสถานประกอบการที่ทํา
MOU กับวิทยาลัยฯ เปนผูใหความรูแกผูเขารวมประชุม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน
5.2 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
5.3 เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนว
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ผูบริหารและครูแนะแนว จํานวน /80 สถานศึกษาเขารวมประชุมสถานศึกษาละ 2 คน รวม
160 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันปที่ผานมา
6.2.2 ผูบริหารและครูแนะแนว มีความสัมพันธที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
6.2.3 นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
และสมัครเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินการตาม
โครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
6
10,000
รวม
6
10,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
6
10,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ผูบริหารและครูแนะแนว จํานวน 80 สถานศึกษาเขารวมประชุมสถานศึกษาละ 2 คน รวม
160 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จํานวนนักเรียนนักศึกษาปการศึกษา 2562

125

ชื่อโครงการ จัดทําคูมือนักศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
งาน แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 34

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันคูมือนักศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอนักศึกษาทุกคนทุกระดับการศึกษา เนื่องจาก
คูมือเปรียบเสมือนเปนคําตอบในการศึกษา การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา ระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ คูมื อนัก ศึกษา ประกอบไปด วยขอ มูลทั่ วไปเกี่ ยวกับ วิทยาลั ยฯ หลั กสูต รการเรียนการสอน
แผนการเรียน การวัดผลประเมินผล ระเบียบขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการและของวิทยาลัยฯ งาน
แนะแนวการศึกษา การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา งานปกครอง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา กิจกรรม
อกท. งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ระเบียบหองสมุด และงานวิทยบริการ ซึ่งมีความจําเปนตอ
นักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา
6.1.2 นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษา
6.2.2 นักศึกษา

ปวช.1 และ ปวส.1 มีคูมือนักศึกษาทุกคน
ปวช.1 และ ปวส.1 มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา
ปวช.1 และ ปวส.1 มีคูมือนักศึกษาทุกคน
ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกคนมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา

7. พื้นที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมวางแผน
การดําเนินการ
ดําเนินงานตามแผน
สรุปประเมินผลการ
ดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
1
17,000
รวม
1
17,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
1
17,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
1) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 รอยละ 100 มีคูมือนักศึกษา
2) นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 รอยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยาง
เหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 การประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและงบประมาณที่ใชเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ จัดหาทุนการศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝาย พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 35

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปนสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา ที่ครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ด อ ยโอกาส ประกอบกั บ อาชี พ ของผู ป กครองนั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมขนาดเล็ก ถาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา
ก็ตกต่ําไปดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเปดโอกาสในการตอยอดทางการศึกษา จึงจัดใหมีโครงการนี้เพื่อจัดหา
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อตอยอดทางการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ 60
6.1.2 จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ไดจํานวน 50 ทุน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาเปนนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือมีจิต
สาธารณะ
6.2.2 ผูใหทุนการศึกษารูภาคภูมิใจ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
เสนอโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
2
2,000
- คาวัสดุ
3
1,300
รวม
5
3,300
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5
3,300
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ไดจํานวน 50 ทุน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา ไดรับทุนการศึกษา รอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ขอรับ
ทุนการศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
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ชื่อโครงการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ พรบ. งบประมาณ

โครงการที่ 36

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ ไดรับนโยบายและงบประมาณเพื่อใหดําเนินการงานปฏิรูปการศึกษา กินฟรี อยูฟรี ใน
ระดับ ปวช. จึงมอบใหงานสวัสดิการฯ เปนผูปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองดังกลาว เพือ่ ใหการบริการแก
นักเรียนใหทั่วถึง มีความพอใจ ดํารงชีพอยูระหวางเรียนอยางมีความสุขตามอัตภาพ และไดฝกปฏิบัติงาน
ดานการเกษตรเปนการเพิ่มทักษะ ความมีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริการจัดการนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษาเกษตรใหมีทักษะและคุณธรรม
5.2 เพื่อดูแลการรับประทานอาหารประวันของนักเรียนปฏิรูป
5.3 เพื่อใหการบริการดานที่พัก ตลอดถึงอํานวยความสะดวกในหอพัก
5.4 เพื่อจัดใหมีสถานที่จําหนายอาหารแกนักศึกษาทั่วไป
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ปวช. จํานวน 106 คน
6.1.2 นักเรียน ปวส. จํานวน 132 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีที่พักที่เหมาะสม ไดฝกทักษะเกษตรและมีคุณธรรม
6.2.2 มีอาหาร น้ําดื่ม บริการแกนักเรียน
6.2.3 มีสถานที่รับประทานอาหารแกนักศึกษาทั่วไป
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ/อนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ/บริการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษา
ตลอดปการศึกษา
3. สรุปรายงานผล
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
20,000
- คาวัสดุ
440,000
รวม
460,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
460,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนมีที่พักและไดรับสวัสดิการ ไดฝกทักษะเกษตรและคุณธรรม
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลประจําเดือน และการรายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 37

ชื่อโครงการ คนรักษปาพัฒนาชีวิต
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว, นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ, นางสมนึก รัตนวิมล
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไดสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอไทย ภาวะแหงแลง ฝน
ทิ้งชวง ฝนตกหนักน้ําทวม ดินพังทลาย ฯลฯ มีผลโดยตรงตอความเปนอยูของประชาชนเนื่องจากการโคน
ตนไมทําลายปา
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสําคัญ ของปาไม จึงปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากร
ปาไม โดยจัดทําสวนปา ปลูกปาเพิ่มเติม เพื่อเปนแหลงเรียนรูทรัพยากรปาไมใหแกผูเรียน ครู บุคลากร
และผูสนใจ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไมใหแกผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ
5.2 เพื่อปลูกปาเพิ่มเติม ทดแทนและดูแลสวนปาเดิมที่มีอยู
5.3 เพื่อพัฒนาใหผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ มีความรูดานปาไม
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ เขารวมโครงการ จํานวน 200 คน
6.1.2 ปลูกปาเพิ่มเติมทดแทน จํานวน 100 ตน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเรียน ครู ฯลฯ มีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไมและมีความรูเกี่ยวกับปาไม
6.2.2 แหลงเรียนรูฯ ปาไมมีภูมิทัศนสวยงาม เจริญเติบโตดี
7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียมการ, วางแผน
2. ปฏิบัติการ, สํารวจ
พื้นที่ปลูก ดูแลรักษา
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
1,800
- คาใชสอย
2
20,000
- คาวัสดุ
11
48,200
รวม
3
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
3
70,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ เขารวม จํานวน 200 คน
11.1.2 วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูทรัพยากรปาไม 1 แหง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ผูเรียนรูมีจิตสํานึกรักปาไม
11.2.2 ภูมิทัศนสวยงาม เปนแหลงเรียนรูอยางดี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ

โครงการที่ 38

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพือ่ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ประเด็นที่ 1
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นอกจากมีหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอนใหแก
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นแลว ยังมีหนาที่ใหคําแนะนํา ถายทอดองคความรูทางวิชาการและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการ
ถายทอดองคความรูและพัฒ นาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร เพื่อใหมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดแกตนเอง
ครอบครัว ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะเกิดผลตอนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจน
ใหโอกาสนักเรียน นักศึกษาในการนําความรูที่ไดไปเผยแพรและบริการสูชุมชน เปนการฝกใหนักเรียนมี
ความเชื่อมั่นในอาชีพ ซึ่งเปนการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน สถานศึกษาจึงมีความจําเปนในการจัดทําโครงการ
พิเศษและบริการชุ มชน เพื่อ ขยายโอกาสทางการศึก ษาวิช าชี พ และพั ฒ นาทั กษะวิชาชี พแกนั กเรีย น
นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ทางการเกษตร เพื่ อ พั ฒ นา
ประสบการณและฝมือแรงงานในการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงานตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้นทางดานการเกษตรใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู
เจาหนาที่ และประชาชนผูสนใจทั่วไป
5.2 เพือ่ ใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปเผยแพร บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานและรายไดแก
นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการประกอบอาชีพ
5.4 เพิ่มรายไดใหกับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร/สนับสนุนโครงการตางๆเทาที่จําเปน
5.5 เพื่อใหวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางขอมูลและจัดบริการวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกรทั่วไป
5.6 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนทั่วไป
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตรวิชาชีพเกษตรระยะสั้นจัดอบรมใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร
ทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 300 คน
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6.1.2 บริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ ใหแกนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสัน้ ทางดานการเกษตรใหกับนักเรียน นักศึกษา
ครู เจาหนาที่ และประชาชนผูสนใจทั่วไป
6.2.2 เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปเผยแพร บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานและ
รายไดแกนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทัว่ ไป
6.2.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการประกอบอาชีพ
6.2.4 เพื่อใหวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางขอมูลและจัดบริการวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา
และเกษตรกรทั่วไป
6.2.5 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนทั่วไป
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานที่ภายนอกวิทยาลัยฯ โดยกําหนด
ตามความเหมาะสมของผูเขาอบรม
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียมงาน สํารวจ
หลักสูตรฝกอบรมตาม
ความตองการของ
นักเรียน นักศึกษาและ
เกษตรกรทั่วไป
2. วางแผน กําหนด
หลักสูตร จัดตารางการ
ฝกอบรม
3. ดําเนินการฝกอบรม
ตามแผนงานของ
หลักสูตร
4. รายงานผลการ
ฝกอบรมแตละหลักสูตร
5. ติดตามและประเมินผล
การฝกอบรม

6. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
450 ชม. 90,000
- คาใชสอย
300 คน 30,000
- คาวัสดุ (420 คน)
6
129,600
รวม
249,600
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
249,600
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปเขารับการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตร
ระยะสั้น ไมนอยกวา 300 คน
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปเขารับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 108
อาชีพ ไมนอยกวา 300 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปผานการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพเกษตร
ระยะสั้น ไมนอยกวา 300 คน
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปไดรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 108 อาชีพ
ไมนอยกวา 300 คน
11.2.3 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทั่วไปสามารถนําความรูจากการอบรมไปใชในการ
พัฒนาอาชีพของตนเองได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ
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ชื่อโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน ทองนุย
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 39

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ประเด็นที่ 1
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนโครงการความรวมมือระหวางการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเนินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งไดสนองพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง
หวงใยตอวิถีชีวิตของพสกนิกรที่ชวยกันรักษาปา เพื่อชวยกันสนับสนุนและดําเนินการในเรื่องของการ
เกษตรกรรมธรรมชาติ ซึ่งเปนวิธีการสรางผลผลิตทางการเกษตร โดยไมทําลายสภาพแวดลอม เปนการ
สรางใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนองแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.3 เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท
5.4 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
5.5 เพื่อใหเกิดการคนคิดนวัตกรรมใหมในดานชีวภาพและสิ่งแวดลอมที่จะเกิดประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติตอไป
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เผยแพรความรู บูรณาการในรายวิชาที่สอนใหกับนักเรียน จํานวน 200 คน
6.1.2 เผยแพรความรูสูชุมชนในจังหวัดพัทลุง จํานวน 3 หมูบาน
6.1.3 ใหบริการน้ําสกัดชีวภาพ ใชเปนตัวอยาง จํานวน 1,000 ลิตร
7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. สํารวจวัสดุอุปกรณ
และวางแผน
2. เสนอโครงการ
3. จัดเตรียมเอกสาร
โปสเตอร สื่อ
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
วัตถุดิบ
5. ดําเนินการฝกอบรม
ใหความรู สาธิต
6. บริการเชื้อจุลินทรีย อีเอ็ม

7. สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
7,200
- คาวัสดุ
6
12,800
รวม
7
20,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
7
20,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึงประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องของ
จุลินทรียที่มีประโยชนและนําไปใชประโยชนอยางแพรหลายมากขึ้น
11.1.2 นักศึกษาและผูสนใจเรียนรูและฝกทักษะผลิตปุยชีวภาพใชเอง จํานวน 320 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
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ชื่อโครงการ กิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพัทลุง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพิทยา คงอิ้ว
งาน อกท.หนวยพัทลุง
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 40

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่2 และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบตั ิงานและ
ปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี องคการเกษตรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนองคกรของ
นักศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชในการพัฒนานักศึกษาอาชีวเกษตรโดยเนนการ
จัดการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู และประสบการณนําไปสูการพัฒนาอาชีพ
และแกปญหาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจําวันได
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาสมาชิกใหมีความรู และประสบการณ
ดานทักษะวิชาชีพ การหารายได และออมทรัพย การเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติและ
ปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาวดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดทั้งปโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับหนวย และสมาชิกทุก ๆ คน ภายใตการกํากับดูแล และใหคําแนะนําปรึกษาของครูที่
ปรึกษา
การพัฒนาตนเองของมวลสมาชิก ความสําเร็จ ความกาวหนา และการพัฒนางานอยางตอเนื่องในแต
ละปการศึกษาสมาชิกตองใชความพยายาม ความเขมแข็งอดทนและกําลังใจที่เขมแข็งเพื่อชนะปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสมาชิกในระดับหนวยควร
นํามาเผยแพรประชาสัมพันธแกสมาชิกคนอื่น ๆ และบุคคลทั่วไปไดทราบ ตลอดจนใหสมาชิกไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางสมาชิกดวยทั้งระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพือ่ ใหสมาชิก อกท. หนวย ภาคใต ทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
5.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ที่มีผลงานและประสบความสําเร็จ และผูทําคุณประโยชน
แกองคการฯ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลตัวอยางสรางแรงจูงใจใหสมาชิก อกท. คนอื่น ๆ
ในการพัฒนาตนเองในอนาคต
5.3 เพื่อใหสมาชิกไดนําความรู และผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพรตอ
สาธารณชน
5.4 เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก อกท. ไดแสดงความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ โดย
การแขงขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ
5.5 เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน ภาวะผูนํา และการมีสวนรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย
5.6 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมิตรภาพระหวางสมาชิก อกท.
5.7 เพื่ออนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย
5.8 เพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หนวย อกท. ในภาคใต จํานวน 15 หนวย รวมงานประชุมวิชาการ ระดับภาค โดย
กิจกรรมที่ดําเนินการในงานประชุมวิชาการ ประกอบดวย
6.1.1 การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ประจําปการศึกษา 2561
6.1.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ
6.1.3 การประกวดผลงาน และความกาวหนาทางการเกษตร
6.1.4 การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท.
6.1.5 การประกวดนิทรรศการวิชาการ
6.1.6 การแสดงนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
6.1.7 การแสดง และจําหนายผลผลิต ผลิตภัณฑของสมาชิก อกท.
6.1.8 การนําเสนอผลงาน อกท.
6.1.2 สมาชิก อกท.ของหนวย อกท.ในภาคใต รวมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต
ปการศึกษา 2561 ประมาณ 1,200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หนวย อกท. ในภาคใต จํานวน 15 หนวย ไดพัฒนาความเปนเลิศ และมีทักษะ
ประสบการณดานวิชาชีพ รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับการเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปนพลเมืองดีตามระบออบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามลําดับขั้นหรือกระบวนการ อกท.
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6.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการพัฒนา
ประเทศไทยได
6.2.3 องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ภาคใต ไดตัวแทนสมาชิก ไปรวมการ
ประกวดแสดงและแขงขัน ทักษะวิชาชีพ การประชุมวิชาการระดับชาติ องคการเกษตรกรในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 40
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ระหวางวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3. ประชุม
4. จัดเตรียมสถานที่
จัดซื้อวัสดุและดําเนินงาน
โครงการ
5. จัดประชุมวิชาการ
6 สรุปผลและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
30,000
- คาใชสอย
170,000
- คาวัสดุ
800,000
รวม
1,000,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
1,000,000
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
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11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 สมาชิก อกท. ที่เขารวมประชุมวิชาการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มมากขึ้นทั้ง
ในดานวิชาการ และงานอาชีพที่สนใจ
11.1.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภฯ และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มากขึ้น
11.1.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเกษตร
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 อกท. ภาคใต ไดตัวแทนสมาชิกไปรวมการประกวด แสดง และการแขงขันทักษะ
วิชาชีพงาน ประชุมวิชาการและการแขงขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 40
11.2.2 ประชาชน และผูมารวมงานไดมีความรูความเขาใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม
อกท.
11.2.3 สมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การรวบรวมขอมูลทางสถิติ ประมวล วิเคราะห นําเสนอเพื่อการพัฒนา

โครงการที่ 41

โครงการ การเรียนการสอนตามโครงการสอน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทางการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตน ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี และมีนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินการให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580) ฝายวิชาการไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
รวบรวมโครงการสอน/แผนกการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนแตละภาคเรียน ซึ่งในแตละรายวิชาจําเปนตอง
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ดําเนินไปตามวัตถุประสงคของแตละรายวิชา บรรลุจุดมุงหมายของ
หลักสูตร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษา โดยปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษา
5.2 เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580) แกนักเรียนนักศึกษา โดยให
ครูสอดแทรกเนื้อหาของยุทธศาสตรชาติและบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาที่เหมาะสม
5.3 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของแตละแผนกวิชาบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนไดรับอบรมสั่งสอน โดยปฏิบัติตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา
ของสมเด็จพระเจาอยูหัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
6.1.3 จัดทําโครงการสอน/ผลการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2561
6.1.4 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนสําหรับทุกรายวิชาที่เปดสอน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะ 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี
6.2.2 นักเรียนนักศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
6.2.3 ครูมีวัสดุสําหรับใชในการสอนสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
6.2.4 นักเรียนมีสื่อและวัสดุในการเรียนรูแตละรายวิชา
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
3. ดําเนินการตามโครงการ

4. สรุปรายงานโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
400,000
รวม
400,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
400,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะ 4 ดาน ประกอบดวย มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํา-มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่ดี และนักเรียนนักศึกษาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ ( พ.ศ.2561-2580)
11.1.2 ครูมีวัสดุอุปกรณสําหรับใชเปนสื่อการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝกในทุก
รายวิชาที่เรียน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
บันทึกการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษา
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ชื่อโครงการ ฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดํายศ, นางเบญจวรรณ ชูสิริ
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 42

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิ ต พื ช เพื่ อให ก ารจั ด การเรีย นการสอนนั ก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ชาเทคโนโลยีก ารผลิ ต พื ช มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไวในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่
2 ดานบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญ ญา ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารสถาบัน การ
อาชีวศึกษา ตัวบง ชี้ที่ 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรูและการสราง
งานดวยตนเองตามสภาพจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินผลและใชผลการประเมินเพื่อ
พัฒ นาผูเรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 17 ระดับการปฏิบัติการจัดการฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจึงไดจัดทําโครงการฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค
เพื่อจัดการฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปและทุกคนไดรับการฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปและทุกคนที่ฝกอาชีพในสถานประกอบการผาน
เกณฑการประเมิน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
2.1 การวางแผนการฝก
อาชีพ
2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
10
7,720
รวม
10
7,720
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
10
7,720
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปและทุกคนไดรับการฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกชั้นปและทุกคนที่ฝกอาชีพในสถานประกอบการ
สามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณไปประยุกตใชในการทําโครงการทักษะวิชาชีพ และในงานอาชีพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ
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ชื่อโครงการ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดํายศ, นางเบญจวรรณ ชูสิริ
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 43

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิ ต พื ช เพื่ อให ก ารจั ด การเรีย นการสอนนั ก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ชาเทคโนโลยีก ารผลิ ต พื ช มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไวในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่
2 ดานบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญ ญา ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารสถาบัน การ
อาชีวศึกษา ตัวบง ชี้ที่ 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรูและการสราง
งานดวยตนเองตามสภาพจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินผลและใชผลการประเมินเพื่อ
พัฒ นาผูเรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 16 ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน แผนก
วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืชนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
จัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 24 รายวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารยในระดับดี
6.2.2 นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาในระดับดี
7. สถานที่ดาํ เนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
2.1 การวางแผนการ
อบรม/การจัดการเรียน
การสอน
2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
16,000
รวม
16,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
16,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทุกคนไดรับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานและใชกลยุทธผูเรียนเปนศูนยกลาง
11.1.2 รายวิชาสอน จํานวน 24 รายวิชา มีวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ครบถวน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
อาจารยประจําสามารถจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 44

โครงการ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดํายศ, นางเบญจวรรณ ชูสิริ
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิ ต พื ช เพื่ อให ก ารจั ด การเรีย นการสอนนั ก ศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สาขาวิ ชาเทคโนโลยีก ารผลิ ต พื ช มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไวในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่
2 ดานบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญ ญา ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารสถาบัน การ
อาชีวศึกษา ตัวบง ชี้ที่ 1 มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรูและการสราง
งานดวยตนเองตามสภาพจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินผลและใชผลการประเมินเพื่อ
พัฒ นาผูเรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลองกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 17 ระดับการปฏิบัติการในการสงเสริม สนับสนุนการ
จัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จึงไดจัดทําโครงการฝกอาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชนี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
5.2 เพื่อจัดหาแหลงการเผยแพรผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
6.1.2 ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกโครงการไดรับการเผยแพร
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่ทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกโครงการผานเกณฑการประเมิน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
2.1 การวางแผนจัดหาทุน/
แหลงเผยแพรผลงาน
2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
5,000
- คาวัสดุ
1
10,000
รวม
2
15,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
2
15,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกโครงการไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ
11.1.2 ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทุกโครงการไดรับการเผยแพร
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ผานการประเมินและเผยแพรผลงานมีความมั่นใจ มี
ความสามารถในการทํางานวิจัยในงานอาชีพที่เกี่ยวของ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 45
ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาปริญญาตรี
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดํายศ, นางเบญจวรรณ ชูสิริ
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ตามที่ระบุไว
ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิ บั ติก าร ตั วบ ง ชี้ที่ 2 บั ณ ฑิ ตมี ความรูแ ละทั กษะการสื่ อสาร การใช เทคโนโลยีส ารสนเทศ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 24 ระดับการ
ปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 3 บัณฑิตมีความสามารถในการ
ประยุก ตใชความรูแ ละทั ก ษะในสาขาวิชาชี พ สูก ารปฏิบั ติจ ริง รวมทั้ ง ประยุก ตสูอ าชีพ พัฒ นาสัง คมให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒ นาสมรรถนะวิชาชีพ
ของบั ณ ฑิ ต แผนกวิ ชาเทคโนโลยี การผลิต พื ช จึง ได จัด ทํ า โครงการสมรรถนะหลั ก สมรรถนะทั่ ว ไป และ
สมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาปริญญาตรีขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการนพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทุกชั้นปไดรับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การ
ประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน โดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชน ที่เกี่ยวของ
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6.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทุกชั้นปไดรับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ พัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล โดยการมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่เกี่ยวของ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 80 สามารถใหบริการดานสมรรถนะวิชาชีพ
6.2.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 80 มีคะแนนความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพในระดับมากจากสถานประกอบการ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
2.1 การวางแผนกิจกรรม
จัดอบรม
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
2 ครั้ง ๆ
สมรรถนะทั่วไป และ
ละ 1 วัน
สมรรถนะวิชาชีพ
2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
7,200
- คาใชสอย
4
9,200
- คาวัสดุ
2
1,240
รวม
7
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
7
17,640
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11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับความตองการสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการสถานประกอบการหรือเพียงพอตอการประกอบอาชีพอิสระ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษา
ปริญญาตรีจากสถานประกอบการหรือผูที่เกี่ยวของ
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โครงการที่ 46
โครงการ สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะทางปญญาของนักศึกษาปริญญาตรี
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี ดํายศ, นางเบญจวรรณ ชูสิริ
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช เพื่อใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่ดีและมีทักษะ
ทางปญญาตามที่ระบุไวในมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตัวบงชี้ที่ 1 บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญาทั้งสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 23 ระดับ
การปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตแยกตามประเด็น แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาปริญญาตรีขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
5.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะทางปญญาของบัณฑิต
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทุกชั้นปไดรับการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต
6.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทุกชั้นปไดรับการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะทาง
ปญญาของบัณฑิต
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 80 มีคะแนนความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิตครอบคลุมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา
ในระดับมากจากสถานประกอบการ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และสถานประกอบการ
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการ
2.1 การวางแผนงานพัฒนา
จัดอบรม
2 ครั้ง ๆ
คุณลักษณะที่พึงประสงค และ
ทักษะทางปญญา
ละ 1 วัน
2.2 ปฏิบัติตามแผนงาน
2.3 นิเทศติดตาม
2.4 ประเมินผล
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวน
จํานวนเงิน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
7,200
- คาใชสอย
4
9,200
- คาวัสดุ
3
1,240
รวม
8
17,640
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
8
17,640
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปไดรับการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่ดีและมีทักษะทางปญญา สุขภาพกาย ใจ
ที่สมบูรณ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่ดี
และมีทักษะทางปญญา สุขภาพกาย ใจที่สมบูรณพรอมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การนิเทศติดตาม
12.2 ประเมินความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่ดี
และมีทักษะทางปญญาของนักศึกษาปริญญาตรีจากสถานประกอบการ
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ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุหองสมุด
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางนุบล ทวีตา
งานศูนยวิทยบริการ
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 47

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงพัฒนาหองสมุดในรูปแบบหองสมุด 3ดี คือ
หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษดี ดังนั้น เพื่อใหหองสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เปน
แหลงเรียนรูที่สําคัญในการศึกษาคนควา และแหลงเรียนรูทางวิชาชีพของชุมชน ตลอดจนสามารถพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับการประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา จึงจําเปนตองจัดหาหนังสือที่ดีมีคุณภาพเขาหองสมุดและจัดหองสมุดใหมี
บรรยากาศที่ดี เพื่อใหหองสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเปนหองสมุด 3ดี
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุสิ่งพิมพใหเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และ
นักศึกษา
5.2 เพื่อรักษาหนังสือใหมีสภาพที่ทนตอการใชงานไดนาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานหองสมุดให
สะดวกแกผูใชบริการมากยิ่งขึ้น
5.3 เพื่อจัดซื้อหนังสือที่ดีมีมาตรฐานเขาหองสมุด
5.4 เพื่อใหหองสมุดเปนหองสมุดที่มีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หองสมุดมีหนังสือ สิ่งพิมพตาง ๆ เพียงพอแกความตองการของผูใชบริการ และมีหนังสือที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลขอ 4 ดานการศึกษาและเรียนรู ทะนุบํารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
6.1.2 มีนักศึกษาเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หนังสือมีสภาพที่ทนตอการใชงานไดนาน ๆ
6.2.2 หองสมุดมีระบบการใหบริการแกผูใชที่สะดวกยิ่งขึ้น
6.2.3 หองสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี
7. สถานที่ดําเนินการ ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. สํารวจความตองการ
ของผูใชบริการ
2. พิจารณาสั่งซื้อหนังสือ
3. ดําเนินการสั่งซื้อ
หนังสือ
4. ตกแตงและจัด
บรรยากาศ
5. สํารวจหนังสือชํารุด
ซอม เย็บเลม
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
17
20,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
20,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 หองสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพที่เหมาะสมและเพียงพอแกความตองการของผูใชบริการ
11.1.2 มีผูใชบริการหองสมุดเพิ่มมากขึ้น
11.1.3 หองสมุดจะเปนหองสมุด 3 ดี
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ประเมินจากสถิติการใชบริการของผูใชบริการหองสมุด
12.2 ประเมินจากรายการยืมหนังสือของผูใชบริการหองสมุด
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ชื่อโครงการ งานวัดผลประเมินผล
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งานวัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 48

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานวัดผลประเมินผล มีหนาที่สวนหนึ่งในการสงเสริม สนับสนุนครูใหมีความรู ตามระเบียบการ
วัดผลและประเมินผล กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรียนรูในปจจุบัน
5.2 เพื่อใหการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ
ทันตอการใชงาน
5.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว
5.4 เพื่อใหการบริการแกผูมาติดตอขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กําหนด
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผานการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนมีความรูดานการวัดผลและประเมินผล
6.1.3 ครูผูสอนทุกระดับชั้นประเมินผลการเรียนและประเมินผลการเรียนโดยโปรแกรม Std.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดผลและประเมินผล และจบตามหลักสูตร
6.2.2 ครูผูสอนทุกระดับชั้นสามารถประเมินผลการเรียนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นําเสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
10
12,405
รวม
10
12,405
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
รวมทั้งสิ้น
10
12,405
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผานการวัดผลและประเมินผล
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นผานการวัดผลและประเมินผล
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นผานการวัดผลและประเมินผลทุกรายวิชา
12.2 สํารวจการประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ไดผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน
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โครงการที่ 49

ชื่อโครงการ วัดความถนัดทางวิชาชีพ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีการรับนักเรียนใหมเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อใหนักเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มาสมัครเรียนประเมินตนเอง สรางความสนใจในสาขาวิชาชีพที่ตนเลือกศึกษาตอไดอยาง
ถูกตอง ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 10 (2) การศึกษาดานวิชาชีพ
สําหรับประชาชนวัยเรียน และวัยทํางานตามความถนัดและความสนใจอยางทั่วถึง ดังนั้น สถานศึกษาจึงตอง
จัดใหมีการวัดความถนัดทางวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพที่เปดสอน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนที่ตองการเขาศึกษาตอไดศึกษาในสาขาวิชาที่ตนมีความถนัดและสนใจอยางแทจริง
5.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน หองเรียน วัสดุอุปกรณ และครูผูสอน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จํานวน 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถเขาศึกษาตอในสาขาวิชาที่ตนถนัดและสนใจ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. จัดเตรียมแบบวัดความถนัด

3. จัดซื้อวัสดุ
4. ทําการทดสอบตามวันที่
สถานศึกษากําหนด
5. ประกาศผล, สรุปโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
(งบประมาณ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
ใหระบุงบ)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1,000
- คาวัสดุ
3
1,000
รวม
3
หมวดคาครุภัณฑ
1,000
รวมทั้งสิ้น
3
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในระดับ
ปวช.
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สมัครเขารับการคัดเลือกสอบผานเขาศึกษาตอ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามจํานวนผูสมัครเขาเรียนที่เขาทําการทดสอบความถนัด และจํานวนผูที่ผานเกณฑการทดสอบ
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โครงการที่ 50
โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุมภาษาอังกฤษ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) เพื่อสนองนโยบายของ สอศ. ในการ
จะขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษาเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพผูเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลระดับหองเรียน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อดําเนินการชี้แจงนักเรียน นักศึกษาใหเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนและความสําคัญของการสอบ
5.2 เพื่อจัดใหครูทบทวนความรูที่ตองสอบตามเนื้อหาแตละองคประกอบแตละวิชา
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทําขอสอบที่ใกลเคียงกับแบบทดสอบ V-Net
5.4 เพื่อดําเนินการชี้แจงกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของขอสอบ สถานที่สอบ การปฏิบัติตัวใหถูกตอง
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีสิทธิ์สอบ เขาสอบ 100%
6.1.2 นักศึกษาที่เขาสอบ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป รอยละ 55 ขึ้นไป
(ระดับดี)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาที่สอบผานตามเกณฑที่กําหนดมีความรูเหมาะสมตามหลักสูตร
6.2.2 นักศึกษาที่สอบผาน V-Net ไดรับความเชื่อถือจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นําเสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. ทดสอบทางการศึกษา
5. สรุปผล และรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1,615
- คาวัสดุ
4
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
4
1,615
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่มีสิทธิ์เขาสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา และเขา
สอบตามวัน เวลา ที่กําหนด
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เขาสอบ สอบผานคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 55% ขึ้นไป
11.2.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เขาสอบในกลุมภาษาอังกฤษ สอบผานคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไป 100%
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตาม และรายงาผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net
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ชื่อโครงการ เทียบโอนผลการเรียนรู
1. ผูรบั ผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 41

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหกับทุ
คนไดมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางทั่วถึง โดยจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเฉพาะในสายวิชาชีพตองจัดการศึกษาที่เอื้ออํานวยสําหรับผูที่ทํางานใชประสบการณในการทํางานมา
เทียบโอนเปนผลการเรียนอยางตอเนื่อง และผูที่มีผลการเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรมาเทียบโอนเปน
รายวิชาตามหลักสูตร โดยไมตองเรียนซ้ําอีก เพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเรียนที่ทํางานในสถานประกอบการนําความรูและประสบการณมาเทียบโอน
5.2 เพื่อใหผูเรียนที่เคยเรียนมาแลวในรายวิชาตามหลักสูตร นําผลการเรียนมาเทียบโอน
5.3 เพื่อใหผูเรียนที่ทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเรียนที่ทํางานในสถานประกอบการที่เรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มขึ้น จํานวน 10 คน
6.1.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอนผลการเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเรียนที่ทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
6.2.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติไดลดเวลาในการเรียน ไมตองเรียนซ้ําอีก
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูใหตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ป 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ป 2562
เม.ย
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

หมายเหตุ

1. เสนอโครงการ
2. ประชาสัมพันธแนะแนว
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. จัดซื้อวัสดุ
5. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ผูเรียนที่ศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณเทียบโอนผลการเรียน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ผูเรียนในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ, เทียบโอนผลการเรียน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จํานวนผูเรียนที่ศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณ
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ชื่อโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 52

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ ทั้ง
เปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานใหผูเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ นักเรียน ระดับ ปวช.3 นักศึกษา ปวส.2
ผูที่จะสําเร็จการศึกษาแตละหลักสูตรตองสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรูและทักษะวิชาชีพผาน
ตามเกณฑที่กําหนด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพือ่ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
5.2 เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 85 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเรียนที่ทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
6.2.2 นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ปการศึกษา 2561 มีความรูทักษะวิชาชีพ สอบผาน 100%
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ป 2561

ป 2562

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

1. เสนอโครงการ
2. จัดเตรียมวัสดุ, เครื่องมือ
สอบ
3. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. ประเมินผล, ประกาศผล
5. สรุป, การประเมิน
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
15,000
- คาวัสดุ
15,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
15,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดและประเมินเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย
11.2.2 นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเครื่องมือประเมิน, การจัดการเรียนการสอนของครู
12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน, แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา
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ชื่อโครงการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
1. ผูรับผิดชอบ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 53

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26 ที่ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดการประเมิน
ผูเรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การเขารวม
กิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ และ
รูปแบบการจัดการศึกษา แตการประเมิลผลผูเรียนยังไมสอดคลองกับขอกําหนดขางตน ดังนั้น การเรียนการ
สอนและการวัดผล ประเมินผล ควรดําเนินไปดวยกันอยางตอเนื่องและใหครอบคลุมพฤติกรรมทุกดานของ
ผูเรียน รวมไปถึงการพูด การเขียน การปฏิบัติ การสรางสรรค และทักษะทางสังคมของผูเรียน ดังนั้น การ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง จึงเปนแนวทางในการไปสูความคาดหวังนั้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพือ่ ใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย
5.2 เพื่อสงเสริมการทําบันทึก และรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.3 เพื่อสนับสนุนการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาทุกระดับชั้นมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
6.1.2 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนการสอน และการทํากิจกรรม7.
สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดําเนินการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
(งบประมาณ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
ใหระบุงบ)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
900
- คาวัสดุ
1
900
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
900
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย
11.2.2 นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ติดตามจากจัดเตรียมเครื่องมือประเมิน, การจัดการเรียนการสอนของครู
12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการแผนการจัดการเรียนการสอน, แฟมสะสมผลงานของนักศึกษา
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โครงการ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมงาน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งาน วัดผลและประเมินผล ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอน
จึงไมอาจคงหนาที่ของการถายทอดขอมูลขาวสารแตเพียงอยางเดียวไดอีกตอไป
แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เปนนวัตกรรมใหมทางการศึกษาที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
นอกจากจะนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพที่เปนจริงได
เปนอยางดีแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะ
ความสามารถที่สําคัญแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมการทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียน และการทํากิจกรรม
5.2 เพื่อสงเสริมการทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมขอมูล และการทํากิจกรรม
6.1.2 นักเรียนทุกคนจัดทําแฟมสะสมผลงาน (e-portfolio)
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากแฟมสะสมผลงาน (e-portfolio)
6.2.2 นักเรียนทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เขียนโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดําเนินการตามแผน
4. สรุปและประเมินผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
(งบประมาณ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
ใหระบุงบ)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1,300
- คาวัสดุ
2
1,300
รวม
2
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น 2
1,300
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมผลงาน (e-portfolio)
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนทุกคนทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน
12.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และงบประมาณที่ใชเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี ชูเซง
งานวัดผลและประเมินผล
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การสอนซอมเสริมมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล จึงตองการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางกัน
การสอนซอมเสริมเปนการจัดการเรียนการสอนลักษณะหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียนในดานตาง ๆ เชน พื้นฐานความรู รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา จึงควรจัดการสอนซอม
เสริมใหมีความหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีลักษณะแตกตางกันตามขีดความสามารถของตน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานตามเกณฑที่กําหนด
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อชวยใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนทันเพื่อนและที่ไมเขาใจ เขาใจมากขึ้น
5.2 เพื่อชวยใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5.3 เพื่อใหผูเรียนเรียนไดดียิ่งขึ้นตามขีดความสามารถของตน
5.4 เพื่อชวยลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
5.5 เพื่อประเมินศักยภาพของผูเรียนกอนการเรียน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนรอยเปอรเซ็นต
6.1.2 ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนลงหาสิบเปอรเซ็นต
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนกับผูเรียนที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะผูเรียนเปน
รายบุคคล
6.2.2 นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดสูงขึ้น
สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เขียนโครงการ
2. ประชุมวางแผน
3. ดําเนินการตามแผน
4. สรุปและประเมินผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
(งบประมาณ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
ใหระบุงบ)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนทุกรายวิชาที่มีการจัดสอนซอมเสริม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลการดําเนินงานสอนซอมเสริมแตละรายวิชา
12.2 ตรวจสอบจํานวนของผูเรียนที่ออกกลางคัน
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ชื่อโครงการ ติว v-net
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุรัตวิ ดี ชูเซง
งานวัดผลและประเมินผล ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) กําหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา หรือ VNet ในชวงเดือนธันวาคม 2561 ทางงานวัดผลและประเมินผลตองเตรียมการจัดใหนักเรียนนักศึกษาเขา
สอบ V-Net ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด และเพื่อทดสอบความรู ความคิด และสมรรถนะของนักเรียน
สายวิชาชีพอีกทั้งผลการสอบยังนําไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด
สอศ. ทางงานวัดผลและประเมินผล จึงตองมีการเตรียมการสอบ V-Net เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาผานตาม
เกณฑที่กําหนดไว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-Net
5.2 เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสอบผานเกณฑ รอยละ 65
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา สอบผาน V-Net เพิ่มขึ้นรอยละ 65
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงการสอบ V-Net
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นําเสนอโครงการ
2. ประชุม
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล และรายงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
1
2,000
รวม
1
2,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
1
2,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เขาสอบ เขาสอบ 100%
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาสอบผาน V-Net เพิ่มขึ้นรอยละ 65
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการสอบ V-Net

175

ชื่อโครงการ จัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุณี กาญจนจันทร และคณะ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 57

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีภาระงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑการใชหลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษาและระเบียบการประเมินผลการเรียนของ
หลักสูตร จัดทําแผนการเรียน ตารางเรียน ตารางสอน จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนรวมกับแผนกวิชาตาง ๆ สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการสมรรถนะอาชีพภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปนตองจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อสนับสนุน ดานหลักสูตรการสอน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริการขอมูลดานหลักสูตร
5.2 เพื่อจัดทําแผนการเรียน
5.3 เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน
5.4 เพื่อจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2562 จํานวน 7 เลม
6.1.2 จัดทําตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2 ภาคเรียน ๆ ละ 1 เลม และมอบใหครูและ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน
6.1.3 จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน โครงการสอน แบบฟอรม
แผนการจัดการเรียนรู แบบฟอรมการนิเทศการสอน ฯลฯ จํานวนอยางละ 80 ชุด
7. สถานที่ดําเนินการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ขั้นตอน
การดําเนินงาน
จัดทําแผนการเรียนป
การศึกษา 2561
ปรับแผนการเรียนป
การศึกษา 2559-2561

ป 2561
ป 2562
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดรายวิชาเรียนตามแผนการ
เรียนปการศึกษา 2559-2561

จัดตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียน 2 ป 2560
จัดตารางเรียนตารางสอน
ภาคเรียน 1 ป 2561
สําเนาตารางเรียนตารางสอน
หองเรียนมอบแผนกวิชาและ
นักเรียน นักศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาวัสดุ
3,000
รวม
3,000
รวมทั้งสิ้น
3,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 มีแผนการเรียนปการศึกษา 2562
11.1.2 มีตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2 ภาคเรียน และมอบใหครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคน
11.1.3 มีแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนที่กําหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่วิทยาลัยฯ กําหนด ตามแบบรายงาน
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ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาโดยเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ
ในวิชาชีพตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนจึงเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไป ทั้งระบบปกติและระบบเทียบโอนความรูและ
ประสบการณอาชีพโดยนําขอเสนอแนะของสถานประกอบที่มีตอนักศึกษาฝกงานมาจัดแผนการเรียนในสวน
ของรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีทักษะความรูและความสามารถในดานวิชาการ
และวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค
5.1 ใหทราบถึงความตองการของสถานประกอบการ
5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในวิชาชีพที่ตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
แผนการเรียนที่ไดรับการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 2 แผนกวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในวิชาชีพ ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
7. สถานที่ดําเนินการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. จัดทําแผนการเรียนรู
2. เชิญสถานประกอบการ
มารวมพัฒนาแผนการเรียนรู
3. ปรับปรุงแกไขแผนการ
เรียนรู

4. นําแผนการเรียนรูมาใช
5. ประเมินผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
5,000
- คาใชสอย
5,500
2,500
- คาวัสดุ
13,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
13,000
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
แผนการเรียนของ 2 แผนกวิชาที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูที่สําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถในวิชาชีพตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการจัดทํารวมกับสถานประกอบการ
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ชื่อโครงการ ฝกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกาวสูอาชีพ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่กระทรวงศึกษามีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ดวยการพัฒนา
ทักษะภาษาและเทคนิคการสอน สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงาน
หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย
และความตองการตลาดแรงงานที่กําลังเปดกวางมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนหนวยงานธุรกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ หรือภาคเกษตร ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจําเปนตองเรงทบทวนนโยบายการจัด
การศึกษา ตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดจริง เพื่อนําไปสูการพัฒ นาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้น แลว
โอกาสของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่จะหางานทําไดคงเปนไปไดยากมากขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับทัศนคติของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ใหตระหนักถึงความสําคัญของการใช
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในงานอาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนประโยคภาษาอังกฤษที่สําคัญที่
ใชในงานอาชีพ
5.3 เพือ่ พัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ปวช., ปวส. และปริญญาตรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จํานวน 74
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ใหตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานในงานอาชีพ
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6.2.2 นักเรียน นักศึกษาใหมีทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
3,600
- คาใชสอย
2
7,400
4,420
- คาวัสดุ
2
15,420
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
15,420
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ระดับ ปวช. จํานวน 33 คน
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ระดับ ปวส. จํานวน 39 คน
11.1.3 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ระดับ ปริญญาตรี จํานวน 2
คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาทั้ง 3 ระดับ เขารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อกาวสูอาชีพ รอยละ 90
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล การดําเนินงาน สรุปและรายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด
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ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท และคณะ
งานสื่อการเรียนการสอน ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพอเพียง
รวมถึงผูเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และเพื่อชวยเหลือใหนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับ
โลกยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาใหมีผลสูงขึ้น งานสื่อการเรียนการสอนจึงไดจัดทําโครงการนี้ เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียน
การสอนใหเพียงพอกับการบริการตามความตองการของคณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน
5.2 เพื่อใหบริการการใชสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในระบบ DLIT และ DLTV ตาม
โครงการพระราชดําริ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ
6.1.2 ใหบริการอื่นใดแกเกษตรกรและชุมชนที่ขอรับการสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
6.1.3 ใหบริการดานการจัดการศึกษาผานดาวเทียม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
6.2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
6.2.4 งานสื่อการเรียนการสอนสามารถใหบริการแกเกษตรกรและชุมชน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นําเสนอโครงการ
2. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ
3. ดําเนินการตาม
โครงการฯ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
2
13,000
- คาวัสดุ
25
14,965
รวม
27,965
หมวดคาครุภัณฑ
9
219,700
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

247,665

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
วัสดุ อุปกรณ งานสื่อการเรียนการสอนไดรับการจัดซื้อจัดหาไดครบถวน สามารถใหบริการไดตาม
วัตถุประสงคของโครงการฯ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
11.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถใหบริการแกเกษตรกรและชุมชนไดตามจุดประสงค
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
จัดทําบัญชี บันทึกการใชและใหบริการงานสื่อฯ รวมถึงรายงานผลการประเมินโครงการฯ ตามแบบที่
วิทยาลัยฯ จัดทํา
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ชื่อโครงการ เชาสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ และฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ
3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบันและหลักการและเหตุผล
การใชอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาปจจุบัน เปนการสงเสริมทักษะ ความรูและเสริมสรางจริยธรรม เขาไป
ดวยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร หรือวิชาอื่นๆ ที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารมาใช จําเปนตองอาศัยความเร็วของอินเตอรเน็ตเพื่อเขาถึงขอมูลไดทันที โดยเฉพาะสื่อสังคมแหงการ
เรียนรู (Social Media) ซึ่งเปนแหลงเรียนรู และการมีสวนรวม สําหรับครู และนักเรียนนักศึกษา ดังนั้น ทาง
หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการที่จะจัดใหมีสัญญาณ
อินเทอรเน็ตสําหรับใชบริการการเรียนการสอนใหกับครู นักเรียนนักศึกษา จึงไดมีการดําเนินการเชาสัญญาณ
อินเทอร็เน็ตสําหรับการจัดการเรียนการสอน ทําใหสัญญาณอินเตอรเน็ตมีความเร็วสูงกวาเดิม สัญญาณมี
ความเสถียร สรางความมั่นคงของสัญญาณในการใชงานอินเตอรเน็ต สามารถรองรับความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดสื่อสังคมแหงการเรียนรู (Social Media) เพื่อการเรียน การสอนในทุกระดับชั้น
ตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหครู สามารถใชอินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน หรือศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ได
อยางมีประสิทธิภาพ ได
5.2 เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาองคความรูของตัวเองใหสูงขึ้น
5.3 ครูสามารถศึกษาคนควาองคความรูใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.4 นักเรียนใชอินเตอรอยางสรางสรรคและเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัดทั้งเวลาและสถานที่
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีสัญญาณอินเทอรเน็ต
เพื่อจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอน นักเรียนและนักศึกษา ใชงานอินเทอรเน็ต เพื่อทําให
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เกิดการเรียนรูอยางเขาใจ สามารถนํา ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาองคความรูและ
ความสามารถของตนเองใหกาวทันเทคโนโลยี สมัยใหมได
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควา
ขอมูลขาวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอรเน็ตได
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมวดรายจาย
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาใชสอย
คาเชาสัญญาณอินเทอรเน็ต
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
รายการ งบประมาณ
1

จํานวนเงิน
หมายเหตุ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
17,847.60
17,847.60
17,847.60

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควาขอมูล
ขาวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอรเน็ตได
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถใชอินเทอรเน็ตเพื่อ
ศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร และสื่อสารกันบน อินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 62

ชื่อโครงการ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายคัชชา กาญจนจันทร
งาน
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. หลักการและเหตุผล
ในขณะนี้ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วทําให เกิดชองวางระหวางรายได ของประชากรจนทํ าให ทุกคนพยายามดิ้นรนเพื่ อให ไดมาซึ่ งป จจัยจน
บางครั้งไดมามากจนเกินความจําเปนบางครั้งการดินรนที่เกินความจําเปนกอใหเกิดภาวะความเครียดและสงผล
ตอสุขภาพของประชากรในภาพรวมในการนี้องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเปนแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่พอดีพอเหมาะไมมากไมนอยจนเกินไป วิทยาลัยเกษตรซึ่งเปนแหลง
เรียนรูทางการเกษตรของเกษตรกรจึงมีความจําเปนและเปนการสมควรที่ตองนําแนวพระราชดําริมาจัดทําเปน
แหลงเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป
5. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนที่สนใจทั่วไป
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
มีผูเขามาเรียนรู 200 คน/ป
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. สรางบานตนแบบ
3. เตรียมพื้นที่และปลูกพืช
ถาวรพุมเล็ก
4. ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ใหน้ําพืขน้ํา
5. ทําการเลี้ยงสัตวสาธิต
6. ปลูกพืชผักสาธิต
โครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
20,000
รวม
60,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
60,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
มีผูสนใจเขามาเรียนรู ไมนอยกวา 200 คน/ป
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ผูเขามาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจระดับมาก
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑเปาหมายของโครงการ และจัดทํารายงานประจําปทุกปงบประมาณ
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ชื่อโครงการ การเลี้ยงกวางและสัตวสวยงามเพื่อการทองเที่ยว
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายคัชชา กาญจนจันทร ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 63

3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในขณะนี้ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน พืชพรรณและสัตวปาในธรรมชาติไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงจนนานาชาติตองรวมกันลงนามในอนุสัญ ญาไซเตส ที่วาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึ่ง ชนิ ดสั ตวป าและพืช ปาที่ กําลั งจะสูญ พัน ธุ นอกจากนี้ ยังพบว าในประเทศไทยคนไทยทั่วๆไปไม ได เห็ น
ความสําคัญของการดํารงคอยูของทรัพยากรสัตวปาไมไดเห็นคุณคามีการลักลอบลาสัตวจนสงผลกระทบตอ
ประชากรของสัตวปาหลายชนิดทั้งที่สัตวปาบางชนิดสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็วถาไมมีนักลาโดยเฉพาะ
นักลาที่เปนมนุษยที่มีความกาวหนาและสามารถใชเทคโนโลยีในการลาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได
เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษทั้งพืชและสัตวและไดรวมสนองพระราชดําริโดยไดดําเนินงานโครงการ
อพ.สธ. ในสวนของการอนุ รักษพั นธุกรรมพื ชมาอยางตอเนื่ องและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพั ทลุ งยั ง
เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษและเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสัตวปาเพื่อความมั่นคงทางพันธุกรรมและการ
พัฒนาไปสูการใชประโยชนทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนซึ่งที่ผานมาทางวิทยาลัยยังไมไดดําเนินการในสวนของการ
เพาะเลี้ยงสัตวปาเนื่องจากขาดความรูและความชํานาญ แตขณะนี้ทางวิทยาลัยไดประสานงานจนไดลงนาม
ความรวมมือกับสวนสัตวสงขลาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตวปาซึ่งทางสวนสัตวสงขลามีผูเชี่ยวชาญในเรื่องสัตว
ปาเปนอยางดี ซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมั่นใจวาสามารถดําเนินการในการเพาะเลี้ยงภายใต
คําแนะนําใหคําปรึกษาของหนวยงานที่มีประสบการณสูงอยางสวนสัตวสงขลาไดเปนอยางดีและสามารถใชเปน
สถานที่อนุรักษและเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูที่สนใจไดตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเพาะขยายพันธุสัตวปาภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
เลี้ยงกวาง 20 ตัว อีเกง 10 ตัว แกะ 15 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ
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7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. นําสัตวเขาเลี้ยงในโครงการ
3. เตรียมพื้นที่สําหรับปลูกหญา
4. เลี้ยง ศึกษาและเก็บขอมูล
ประสบการณการจัดการเลี้ยง
กวาง
5. สงบุคลากรไปศึกษาการใช
ประโยชนจากเขากวาง
6. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
2
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
1
30,000
รวม
3
30,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
3
30,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 เลี้ยงกวางจํานวนไมนอยกวา 20 ตัว
11.1.2 เลี้ยงเกง 10 ตัว
11.1.3 เลี้ยงแกะ 15 ตัว
11.1.4 ไดลูกเกง 4 ตัว
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
พื้นที่เลี้ยงใชเปนแหลงวิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑเปาหมายของโครงการ และจัดทํารายงานประจําปทุกปงบประมาณ
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โครงการที่ 64

ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ
งานพัสดุแผนกวิชาพืชศาสตร ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตร เปนสถานที่ที่ใหบุคลากรใชปฏิบัติงานในดานงานสอน อํานวยความ
สะดวก สนับสนุน สงเสริมงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสํานักงานนาอยู สะอาด มีความเปนระเบียบ แสง
สวางเพียงพอ รองรับการจัดการแขงขันทักษะ อกท. สาขาพืชศาสตร อกท. ภาคใต ครั้งที่ 40
ดังนั้น จึงจําเปนตองเตรียมสิ่งของวัสดุอุปกรณ ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงานฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 อํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมงานในสํานักงานฯ
5.2 เพือ่ รองรับการแขงขันทักษะสาขาพืชศาสตร
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
สํานักงาน/อาคารแผนกวิชาฯ 1 หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ
สํานักงานสะอาด สวยงาม นาอยู
7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียม, วางแผน
2. ปฏิบัติการ
3. สรุปและรายงาน
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
18
7,000
รวม
7,000
หมวดคาครุภัณฑ
2
9,000
รวมทั้งสิ้น
16,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
สํานักงาน/อาคารแผนกวิชาฯ สะอาด สวยงาม นาอยู 1 หลัง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
สํานักงานสะอาด สวยงาม นาอยู
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตรวจผลงานจากการปฏิบัติ เชน ความสะอาด ความเปนระเบียบ ความสวาง
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โครงการที่ 65

ชื่อโครงการ ทวิภาคี
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายอํานวย เอียดเฉลิม
งานทวิภาคี ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดการเรียนการสอนรวมกับสถาน
ประกอบการหรือแหลงวิทยาการ โดยกําหนดใหนักเรียน นักศึกษาทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตองไปฝกงานในสถานประกอบการใหเหมาะสมกับลักษณะงานใน
สาขาวิชาชีพที่เรียนตามหลักสูตรกําหนด ฯลฯล
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางเครือขาย และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณจริงตามสาขาวิชาที่เรียน
5.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอาชีพ
5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีขอมูล เครือขายในการปะกอบอาชีพในอนาคต
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.1, 2 และ ป.ตรี จํานวน 40 คน ออกฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
6.1.2 จัดปฐมนิเทศกอนออกฝกอาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
จัดสัมมนาการฝกอาชีพของนักศึกษากลับจากฝกงาน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
ลงทะเบียน
สงนักศึกษาออกฝกงาน
สัมมนา
ลงทะเบียน
ออกฝก,สัมมนา
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
20,000
รวม
20,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
20,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา ทุกคนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตร
กําหนด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วิทยาลัยฯ แตงตั้งครูนิเทศการฝกประสบการณ รายงานผลรวมสัมมนาการฝกประสบการณของ
นักศึกษา สรุป ประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามหลัก วิธีการ วัดผล
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โครงการที่ 66
โครงการ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และรับฟงการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสรางประสบการณการ
จัดการความรูและเครือขายการเรียนรูตามโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
ครูคณิศร เกตุมณี
งาน.
อศ.กช
ฝาย.
.ฝายวิชาการ.
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยในรายวิชา ตามโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ซึ่งเปนรายวิชาที่จัดสําหรับ
นักศึกษา ชั้นปวช 1 และ 2 ไดกําหนดแนวทางการเรียนรูใหผูเรียนไดตระหนักถึงความรูในภาคปฏิบัติและ
การสรางเครือขายสหกรณ การเรียนรูของนักศึกษาเพื่อการเชื่อมโยงความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาใชใน
การประกอบอาชีพ
จากเหตุผลดังกลาว การนํานักศึกษาไปเรียนรูจากแหลงเลี้ยงโคเนื้อที่สําคัญในประเทศไทยคือ
การเปดโอกาสใหการเรียนรูของนักศึกษาและสรางเครือขายการจัดการความรูเ พื่อเปนเครือขายเกษตรกรที่
เขมแข็งในการรวมมือกันระหวางกลุมสหกรณและเกษตรกรในอนาคต ซึ่งความสําเร็จของการดําเนินงาน
ดังกลาว สมควรใหนักศึกษาตามโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)ไดถอดบทเรียน
ความสําเร็จสูการเรียนรูของตัวเอง
ดังนั้นจึงเห็นควรจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดโครงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่และรับฟงการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสรางประสบการณการจัดการความรูและเครือขายการ
เรียนรูของ นศ.ตามโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จของ
เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ราชบุรี เพชรบุรี และนครปฐม ในระหวาง
เดือน กุมภาพันธ 2562
5. วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะประสบการณจากพื้นที่ที่มีความสําเร็จดานการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อการจัดการเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร อศ.กช.
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี เพชรบุรี และนครปฐม
6.1.2 ครูผูสอนสําหรับทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2562 ไดเรียนรูจากประสบการณจริง
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและนักศึกษาเกิดความรูจริง สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
6.2.2 นักศึกษาสามารถสรางเครือขายความรวมมือเพื่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงและศูนยการศึกษาดูงานผูเลี้ยงโคเนื้อใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ราชบุรี เพชรบุรี และนครปฐม
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
จัดทําโครงการ
/ /
วางแผนการเดินทาง
/ /
เดินทางศึกษาดูงาน
/
สรุปและรายงานผล
/
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
10,000
- คาใชสอย
40,000
- คาวัสดุ
5,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
55,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี เพชรบุรี และนครปฐม
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ครูและนศ.เกิดความรูจริง สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
12.2 นศ.สามารถสรางเครือขายความรวมมือเพื่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ
12.3 การประเมินผล นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
ในทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2562
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โครงการที่ 67
ชื่อโครงการ การจัดการเรียนการสอนตามโครงการ อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
ครูคณิศร เกตุมณี
งาน...................อศ.กช............................. ฝาย.................ฝายวิชาการ.............................
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลั ก สูต รอาชี วศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาชนบทสอดคล องกั บ การปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง ซึ่ ง
ตองการใหคนไทยไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ ตลอดชีวิต จึงตองมีการจัดการศึกษาเพื่อสรางทักษะดานอาชีพ
และสรางความเปนพลเมืองใหเกิดขึ้น ทั้งนี้จะนําแนวคิดของการจัดการศึกษา อศ.กช.ขยายผลในเชิงปฏิบัติ
เพื่อใหการเรียนรูในกลุมเกษตรกรใหมีโอกาสไดรับความรูเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอยางตอเนื่อง พรอมทั้งตอ
ยอดการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพั ทลุง ไดจัดทําโครงการดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนโดยเปดทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 4 หองเรียน มีนักศึกษาจํานวน 67 คน เปน
กลุมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อที่เกษตรกรมีความสนใจและปฏิบัติเปนอาชีพอยูเบื้องตนแลว แตเนื่องจากขาด
ความรูและทักษะที่ถูกตองในอาชีพและในปการศึกษา 2562 คาดวาจะมีผูเรียนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 30 คน
เนื่องจากการสรางเครือขายเพื่อการเรียนรูดานอาชีพดังกลาวและตัวอยางในปการศึกษาที่ผานมาประสบ
ผลสําเร็จในการสรางความมั่นใจในการประกอบอาชีพนั่นเอง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร อศ.กช.
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทําโครงการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2562
(ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562)
6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนสําหรับทุกรายวิชาที่เปดสอน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีวัสดุสําหรับใชในการสอน สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอน
6.2.2 นักเรียนมีสื่อและวัสดุฝกในการเรียนรูแตละรายวิชาโดยเนนในภาคปฏิบัติ
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7. สถานที่ดําเนินการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงและศูนยการเรียนในจุดตางๆที่วิทยาลัย
กําหนด
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
ครูจัดทําโครงการสอน/แผนการ
/ /
/ /
สอน
รวบรวมโครงการสอน/แผนการ

/

/

/

/

สอน

ขออนุญาตซื้อตามที่ไดรับ
อนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อ
สรุปและรายงานผล

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
50,000
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
80,000
รวม
130,000
หมวดคาครุภัณฑ
20,000
รวมทั้งสิ้น
150,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝกในทุกรายวิชาที่เรียนโดยเนนในภาคปฏิบัติ
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2562 มีโครงการสอนและแผนการสอน
12.2 วัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนไดรับการจัดซื้อ/จัดหาตามโครงการสอนครบถวน
12.3 การประเมินผล นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
ในทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2562
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โครงการที่ 68

ชื่อโครงการ พัฒนางานระบบการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุวลี กุลฑล
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับพันธกิจ และนโยบาย
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปน
คนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2 และ 3
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1, 2 และ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สํานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษากํ าหนดแนวทางการดํ าเนิ น งาน ตามโครงการสนับ สนุ น
ค า ใช จ ายในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ระดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยกํ า หนดค า ใช จ า ยฯ
สนับสนุนคากิจกรรมพัฒ นาผูเรียน กิจกรรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต แผนกวิชาบริหารธุรกิจจําเปน
อยางยิ่งที่จะจัดหาและพัฒ นาหองศูน ยการเรียนรู ICT ใหเปนแหลง เรียนรูสําคัญ เพื่อมุง ใหผูเรียนมีแหลง
คนควาขอมูล ไดรับการเรียนรูจากประสบการณตรง ฝกปฏิบัติจริงและเกิดความใฝรูอยางตอเนื่อง ดวยเหตุ
นี้จึง ไดจัดทําโครงการพั ฒ นาหองศูน ยการเรียนรู ICT ขึ้น มาเพื่อสง เสริมและสนับสนุน การเรียนการสอน
ตลอดจนการคนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
การบริการ ICT/คอมพิวเตอร ตองเปนโครงการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกิจกรรมการใหบริการ
ICT/คอมพิ วเตอร แก นั ก เรีย นเพิ่ ม เติ ม จากการเรีย นคอมพิ วเตอรพื้ น ฐานตามหลั ก สู ต รปกติ เชน การ
ให บริก ารสืบ คน ความรูผานระบบอิน เตอรเน็ ท การให บริก ารคอมพิ วเตอรในการจั ดทํ าสื่อรายงานการ
นําเสนอขอมูล การออกแบบสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาหองศูนยการเรียนรู ICT ใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติ
อยางเต็มตามศักยภาพ
5.2 เพื่อใหผูเรียนไดใชประโยชนจากศูนยการเรียนรู ICT ใหเปนแหลงเรียนรู สืบคนจากอินเทอรเน็ต
5.3 เพื่อใหผูเรียนมีแหลงในการเผยแพรความรูหรือนําความรูที่นาในใจและทันเหตุการณมานําเสนอ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หองศูนยการเรียนรู ICT จํานวน 1 หองและบอรดใหความรูหนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
6.1.2 จัดกิจกรรมคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 40 ชั่วโมง/คน/ป
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีรูปแบบและวิธีการใชประโยชนเพื่อการเรียนรูอยางแทจริง
6.2.2 มีแหลงใหนักเรียนเผยแพรความรูหรือนําความรูที่นาสนใจและทันเหตุการณมานําเสนอ
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7. สถานที่ดําเนินการ หมวดวิชาคอมพิวเตอร แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
จัดทําหองศูนยเรียนรู
จัดกิจกรรมใชหองศูนยเรียนรู
ปรับปรุงบอรดใหความรู
กิจกรรมตอบคําถามโดยการ
สืบคน

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1
3,600
- คาใชสอย
1
5,370
- คาวัสดุ
5
4,440
รวม
7
13,410
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
7
13,410
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 นักเรียนระดับ ปวช. รอยละ 100 ไดศึกษาและคนควาความรู ทําใหมีความรูทักษะการเรียนรู
ICT และการสืบคน นักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงและมีสถานที่ในการสรางสรรคชิ้นงานทางดาน ICT
11.2 นักเรียนมีแหลงเรียนรูและสืบคนคนควาหาความรูเพิ่มขึ้นและสงผลตอกระบวนการจัดการ
เรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
11.3 นักเรียนเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรูและ
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
11.4 นักเรียนนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการศึกษา การปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน รอยละ 50
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การสังเกตและการติดตามการใช หองศูนยการเรียนรูและวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน แบบประเมินการใชหองศูนยการเรียนรู การสังเกตและบันทึกการใช
บริการ ของแหลงการเรียนรูของนักเรียน

ชื่อโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุวลี กุลฑล
งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ
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2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด วยงานวางแผนและงบประมาณมี ห น าที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา จัดทําขอมูลการรับนักเรียน นักศึกษา การ
ยุ บ ขยายและเพิ่ ม ประเภทวิ ช าที่ เป ด สอนในสถานศึ ก ษา ตรวจสอบและควบคุ ม การใช จ า ยเงิ น
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และดําเนินการเรื่องการปรับแผน การ
ใชจายเงินของสถานศึกษา รวบรวมแผนการใชเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เปนคาวัสดุฝกของแผนก
วิชา สํารวจความตองการวัสดุครุภัณฑของแผนกวิชาและงานตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการประกอบการ
พิจ ารณาจัด ซื้อ จัดจ าง วิเคราะหรายจายของสถานศึ กษาเพื่ อ ปรับ ปรุง การใชจายให มี ประสิท ธิภ าพ
จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ การใชเงินงบประมาณเงินนอก
งบประมาณตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนประสานงาน
และใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ดังกลาวขางตนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานวางแผนและงบประมาณ จึงจําเปนตองจัดซื้อวัสดุ
เพื่อใชในการปฏิบัติงานดังกลาว
5. วัตถุประสงค
เพื่อใหงานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ป 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง) จํานวน 30 เลม
6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 20 เลม
6.1.3 รายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 2561 จํานวน 18 เลม
6..1.4 จัดทําแผนความตองการงบลงทุนฯ ปงบประมาณ 2563-2564
6.1.5 จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่กําหนด
6.1.6 จัดทํารายงานผลการดําเนินตามนโยบายตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิ บั ติง านตามภาระหนาที่ ของงานวางแผนและงบประมาณมี คุณ ภาพดี ตามเกณฑ
ตัวชี้วัด คือ มีความครบถวน ถูกตองและทันเวลาที่กําหนด
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
นําเสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
จัดซื้อวัสดุตามที่ไดรับการ
อนุมัติจากวิทยาลัยฯ
จัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานปงปม. 2561
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ
2562
จัดทําแผนความตองการ
งบลงทุน ป 2563-64
จัดทํารายงานการใช
จายเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณฯ
สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
10,000
รวม
10,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
10,000
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2562 จํ า นวน 20 เล ม รายงานการใช เงิ น
งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ จํานวน 4 เลม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติง านเมื่อสิ้น สุด
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 18 เลม และคําขอแผนความตองการงบลงทุน ปงบประมาณ 2563-64
10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาเปน
แนวทางในการบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการดําเนินงานประจําป
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ 1) นางเบญจวรรณ ชูสิริ 2) นายพิเชษฐ จินตสูต
งาน ศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝาย แผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานศูนยขอมูลสารสนเทศ มีหนาที่หลักโดยสรุปคือ รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทําและบริการขอมูลและสารสนเทศ ที่เปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดําเนินการเกีย่ วกับศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยง
กับสถานศึกษาอื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของได ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ จึงมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ วัสดุและจางเหมา
บริการตามรายละเอียดแนบทาย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา
จัดทําและบริการขอมูลและสารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอการจัดกาดรศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อดําเนินงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน
5.3 เพื่อพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น และหนวยงานที่เกี่ยวของได
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษาขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก
สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคารสถานที่ การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน
จังหวัดพัทลุง ในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตามจํานวนขอมูลที่ตองมีการจัดเก็บ
6.1.2 จัดทําสรุปขอมูลของสถานศึกษาจํานวน 1 ชุด
6.1.3 สรางความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษา
จํานวน 500 คน
6.1.4 ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อเผยแพรขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย จํานวน
1 เว็บไซต
6.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของงานศูนยขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑชี้วัด คือ มี
ความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาที่กําหนด
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7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. นําเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ
2. จัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ
และจางเหมาบริการ
ตามที่ไดรับการอนุมัติ
จากวิทยาลัย
3. รวบรวม จัดเก็บและ
ปรับปรุงขอมูลประเภท
ตาง ๆ ที่มีในระบบ
ฐานขอมูลของศูนย
ขอมูลและสารสนเทศ
4. ใหบริการขอมูลแก
บุคลากรและหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5. ทําสรุปขอมูล
สถานศึกษาประจําป
งบประมาณ 2560และป
การศึกษา 2560
6. ปรับปรุงแกไขขอมูล
สารสนเทศในเว็บไซต
ของวิทยาลัย ใหเปน
ปจจุบัน
7. ดูแลและ
ประชาสัมพันธศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษา
8. ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมายใน
ระหวางปงบประมาณ
9. สรุปผลการปฏิบัติ
ตามโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
(งบประมาณ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
ใหระบุงบ)
การศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
3,800
- คาวัสดุ
2,600
รวม
6,400
หมวดคาครุภัณฑ
18,000
รวมทั้งสิ้น
24,400
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ
อาคารสถานที่ การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรและแฟม
เอกสารตามจํานวนขอมูลที่ตองมีการจัดเก็บ
11.1.2 สรุปขอมูลของสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 2561 และปการศึกษา 2561 จํานวน 1
ชุด
11.1.3 นักศึกษาจํานวน 200 คน มีความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา
11.14 เว็บไซตของสถานศึกษา 1 เว็บไซต (www.kasetpt.ac.th) มีขอมูลสารสนเทศที่เปน
ปจจุบัน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
11.2.2 วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจ
11.2.3 วิทยาลัยมีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางถูกตอง รวดเร็วและทันเวลา
11.2.4 วิทยาลัยไดประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามจากรายงานผลการปฏิบัติงานเปนรายครั้ง รายเดือน และรายป ประเมินผลจากการ
พิจารณาผลผลิตและผลลัพธที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 72

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา ชูแสง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสําคัญระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่
แกไขเพิ่มเติมในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน
วาสถานศึกษาแหงนั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงสรางการบริหาร การ
ปฏิบัติงานตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
5.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ระดับคุณภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวมในระดับ ดี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2.3 กําหนดแผนปฏิบัติงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2.4 สรางคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตาม
โครงการ
4. สรุปผลการดําเนินการ

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
5
8,000
รวม
5
8,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5
8,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ระดับดี
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผล การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2561 สรุปและรายงาน
ผลตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน
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โครงการที่ 73
ชื่อโครงการ สรางเครือขายการจัดการศึกษารวมกับหนวยงานภายในและตางประเทศ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ
.นายคณิศร เกตุมณี
งาน.
ความรวมมือ.
ฝาย.
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3, 4 และ 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากผลการศึกษาของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ พบวาแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่อง แรงงานรุนใหมเขาสูภาคเกษตรนอยลงเนื่องจากทัศนคติของแรงงานรุนใหมเห็นวาอาชีพ
เกษตรกรรมเปนงานที่หนัก ราคาผลผลิตไมแนนอน ตองพึ่งพาธรรมชาติ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสูง
สภาเกษตรกรแหงชาติ ไดกําหนดโครงการยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร เพื่อสงเสริมใหคนไทยรุน
ใหมไดเรียนรูการเกษตรในสถานศึกษาและสรางเกษตรกรรุนใหม เพื่อการคงไวซึ่งประเทศเกษตรกรรม
เพื่อการสงเสริมเพิ่ มความสําเร็จใหคนไทยรุนใหมสนใจทํ าการเกษตร จึง ได ประสานความรวมมือกั บ
สถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนใหสถาบัน อาชีวศึกษาเปนแหลงเรียนรู
อบรม เพื่อพัฒ นาเกษตรกรและบุตรหลานใหไดพัฒ นาวิชาชีพ และการศึกษาดานอาชีวเกษตร โดยจัด
การศึกษาแบบความรวมมือใหมากขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวเกษตรมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
6.1.2 สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองนักศึกษาและชุมชน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวเกษตรมีประสิทธิภาพ
6.2.2 สรางเครือขายความรวมมือมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ.............วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง........................
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
จัดทําโครงการ
/ /
ประสานหนวยงานองคกร
/ /
ดําเนินการลงนามความ
/ / / / / / / /
รวมมือ

ประเมินผลความรวมมือ
สรุปและรายงานผล

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงทีม่ า การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
7,000
รวม
7,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
7,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
สถานศึกษาลงนามความรวมมือกับองคกรที่หลากหลาย
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ผลการลงนามความรวมมือกับองคกรที่หลากหลาย
12.2 นักเรียนนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการหลากหลาย
12.3 การประเมินผล นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษาในทุกรายวิชาที่เปดสอนในปงบประมาณ 2562
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ชื่อโครงการ สวนยางพารา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักดิ์ ชายะพันธ
งานฟารมพืช ฝายแผนงานและความรวมมือ

โครงการที่ 74

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สวนยางพาราพื้นที่ 168 ไร จําเปนตองปฏิบัติดูแลรักษา เชน การกําจัดศัตรูพืช การใสปุย การ
ปองกันกําจัดและรักษาโรค โดยเฉพาะการกรีดยางเพื่อนําน้ํายางมาขายในรูปน้ํายางสดและ/หรือทํายาง
แผนดิบ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา
5.2 เพื่อเปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ
5.3 เพือ่ เปนแหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พื้นที่ 168 ไร
6.1.2 ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 25,000 กก. ๆ ละ 40 บาท
ไดเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
6.2 เชิงคุณภาพ
สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ ตนแข็งแรง เปลือกยางนุม
7. สถานที่ดําเนินการ งานฟารมสวนยางพารา งานฟารมพืช ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียมการ
2. ปฏิบัติการ
3. ดูแลรักษา/เก็บ
ผลผลิต
4. สรุปผล
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
(งบประมาณ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุง
ใหระบุงบ)
การศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
400,000
- คาวัสดุ
6
205,000
รวม
7
605,600
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น 7
605,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
น้ํายางสดและ/หรือยางแผนดิบ 25,000 กก.ๆ ละ 40 บาท ไดเงิน 1,367,889 บาท
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และประเมินผลการดําเนินการจาก
รายได
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ชื่อโครงการ ปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน จรูญศรีสวัสดิ์
งานฟารมพืช
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 75

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปาลมน้ํามัน จัดเปนพืชน้ํามันอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในระดับประเทศของไทย
เนื่องจากเปนพืชน้ํามันชนิดเดียวที่ใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพื้นที่มากกวาพืชน้ํามันอืน่ ๆ ทุกชนิด และ
สามารถผลิตไดเฉพาะในเขตพื้นที่ปลูกจํากัดประเภทรอนชื้นเทานั้น จึงมีเพียงไมกี่ประเทศที่สามารถปลูก
ปาลมน้ํามันไดผลดี หากพิจารณาเฉพาะประเทศไทยแลวพบวา ปาลมน้ํามันเปนพืชอยูในกลุมพืชน้ํามันที่
ไดเปรียบดุลการคารวมมากกวา 2,000 ลานบาทตอป คิดเปนรอยละ 72.39 ของมูลคาที่ไดเปรียบ
ทั้งหมด จึงถือไดวาปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีศักยภาพสูงของไทย สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงมีสภาพพื้นที่อยูในเขตรอนชื้น มีฝนตกมากกวา 120 มม./เดือน และมีคา pH ระดับปานกลาง ซึ่งมี
ความเหมาะสมใหปาลมน้ํามันเจริญเติบโตไดดี ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําโครงการปลูกปาลมน้ํามัน
เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับวิทยาลัยฯ และเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดและยังใชเปนแหลง
สนับสนุนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการใหกับผูเรียนและการจัดการเรียนรูตาม
นโยบายขอที่ 8 และ 12 ตามลําดับ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อผลิตปาลมน้ํามันสรางรายไดใหกับวิทยาลัย
5.2 เพื่อใชพื้นที่รกรางของวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
5.3 เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักศึกษาและผูที่สนใจ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นที่ ปลูกจํานวน 64 ไร จํานวน 1,800 ตน
6.1.2 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองตามหลักการ
6.2.2 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ดําเนินการเขียน
โครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

3. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
4. รายงานผลการ
ดําเนินการ
5. สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ

10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวน จํานวนเงิน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
6
150,000
รวม
6
150,000
รวมทั้งสิ้น
6
150,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 จัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองตามหลักการ
11.1.2 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นที่ปลูกจํานวน 64 ไร จํานวน 1,800 ตน
11.2.2 ผลผลิตปาลมน้าํ มัน 200,000 บาท
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลผลิต
12.1.1 จัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองตามหลักการ
12.1.2 ผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท
12.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลลัพธ
12.2.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นที่ปลูกจํานวน 64 ไร จํานวน 1,800 ตน
12.2.2 ผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท
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ชื่อโครงการ ทํานาป
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายคัชชา กาญจนจันทร
แผนกวิชาพืชศาสตร
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 76

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนทางสายอาชีพการเกษตรผูเรียนมีความจําเปนตองฝกการประกอบอาชีพ
หลักที่หลากหลายในแตละสาขาเพื่อเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตหรือทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานหนึ่งในอาชีพที่สําคัญคือ การทํานา เนื่องจากเปนอาชีพที่ผลิตอาหาร โดยเฉพาะขาว ซึ่งเปน
อาหารหลักของคนคอนโลก ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงจําเปนตองดําเนินการงานฟารมนาขาวเพื่อเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาเกษตรและเกษตรกรที่สนใจ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปนแหลงเรียนรูการทํานาของนักศึกษาและเกษตรกร
5.2 เพื่อประกอบธุรกิจการทําฟารมของวิทยาลัย
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ ทํานา จํานวน 150 ไร
6.2 เชิงคุณภาพ ไดผลผลิตขาวเปลือกตอไรระดับ 350 กิโลกรัม/ไร
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. เตรียมดิน
3. ปลูก
4. ดูแลรักษา
4.1 ใหปุย
4.2 กําจัดวัชพืช
5. เก็บเกี่ยว
6. สรุปรายงานผล
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
4
130,000
- คาวัสดุ
1
150,000
รวม
5
280,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5
280,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ขาวเปลือก 50 ตัน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ขาวเปลือกขาวสังขหยด 50 ตัน ราคาตันละ 10,000 บาท เปนเงิน 500,000 บาท
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินจากผลผลิตเทียบกับเปาหมายโครงการ
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ชื่อโครงการ โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน จรูญศรีสวัสดิ์ และคณะ
งานฟารมพืช ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 77

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม เปนกิจกรรมสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.2542 ตามแนวนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตการเกษตรยุคใหม เพื่อเปนแหลงการเรียนรูข อง
นักศึกษา การฝกปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป นอกจากนั้นยัง
ใชเปนสถานที่ทํางาน เพื่อหารายไดระหวางเรียน และชวยแบงภาระของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแกนักเรียน นักศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน
5.2 เพื่อจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเผยแพรรูปแบบการเกษตรแผนใหมแกเกษตรกร ประชาชน
ผูสนใจทั่วไป
5.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร แกนักศึกษา
ทุกระดับชั้นเรียน จํานวน 100 คน
6.1.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน
6.1.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดเปนแปลงสาธิต พื้นที่ 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การเกษตรแกนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จํานวน 100 คน
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6.2.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปดานกิจกรรมนาขาว กิจกรรมพืช
ไร กิจกรรมพืชผัก กิจกรรมยางพารา และกิจกรรมผลิตปุยหมักชีวภาพ
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน
6.2.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. ดําเนินการเขียน
โครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง
3. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
4. รายงานผลการ
ดําเนินการ
5. สรุปผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวน จํานวนเงิน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
2
1,975
- คาใชสอย
18
- คาวัสดุ
33,025
รวม
20
35,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
20
35,000
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
10.1.1 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
10.1.2 จัดเปนแปลงสาธิต 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร
แกนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จํานวน 100 คน
10.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
10.2.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแผน
ใหม เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
10.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใชความรูดานเกษตรนํามาหารายไดระหวางเรียน
ในพื้นที่โครงการฯ
10.2.3 เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรทฤษฎี
ใหมแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลผลิต
12.1.1 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท
12.1.2 จัดเปนแปลงสาธิต 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร
แกนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จํานวน 100 คน
12.1.3 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
12.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ดานผลลัพธ
12.2.1 นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแผนใหม เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
12.2.2 นักศึกษาสามารถใชความรูดานเกษตรนํามาทํางานหารายไดระหวางเรียนใน
พื้นที่โครงการฯ
12.2.3 เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรทฤษฎี
ใหมแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป

218

ชื่อโครงการ ผลิตไมดอกไมประดับ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล
งานแผนกวิชาพืชศาสตร
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 78

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน ไมดอกไมประดับไดรับความนิยมกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากการสรางบานเรือน ที่อยู
อาศัยจะเปนลักษณะของชุมชนเมือง ซึ่งบริเวณขางบางบานไมมีตนไมรมเงา ซึ่งทําใหบริเวณบานขาด
ความรมรื่น สวยงาม ดังนั้น จึงทําใหความตองการไมดอกไมประดับเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกทักษะการขยายพันธุ การปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษาพรรณไมดอกไมประดับ
5.2 เพื่อโครงการหารายไดของผูเรียน และสถานศึกษา
5.3 เพื่อนําพรรณไมบริการชุมชน
5.4 เพื่อนําไปตกแตงบริเวณอาคารเรียนในสถานศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลิตไมดอกไมประดับ จํานวน 50 ชนิด
6.1.2 ผลิตไมดอกไมประดับ จํานวน 3,000 กระถาง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ เพาะเห็ด ตอนกิ่ง ปกชํา แยกหนอ เสียบยอด ฯลฯ
6.2.2 ผูเรียนไดศึกษาพรรณไมประดับชนิดตาง ๆ จํานวน 100 กวาชนิด
6.2.3 ผูเรียนและสถานศึกษามีรายไดจากการจําหนายพันธุไมและรับจางจัดสวน
7. สถานที่ดําเนินการ เรือนเพาะชําไมดอกไมประดับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3.ผลิตพรรณไม
4. จําหนาย,จัดสวน
5. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
11
6,200
รวม
11
6,200
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11
6,200
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ผลิตพรรณไม จํานวน 1,000 ถุง และจัดสวนหยอม จํานวน 10 ชุด
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาไดฝกทักษะตาง ๆ เชน การเพาะเมล็ด การปกชํา การตอนกิ่ง การเสียบยอด ฯลฯ
และการจัดสวนหยอม
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ตรวจเยี่ยมโครงการที่เรือนเพาะชํา
12.2 ใบขออนุญาตจําหนาย ใบนําสงรายได
12.3 ใบบันทึกการขอยืมพรรณไม
12.4 ใบสรุปโครงการของแผนกวิชาพืชศาสตร
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ชื่อโครงการ เลี้ยงไกไขรุนใหม
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเยี่ยม คชรัตน
งานฟารมไกไข
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 79

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยมีนโยบายใหมีการเลี้ยงไกไขอยางตอเนื่องเพื่อหารายไดประกอบกับมีตลาดไขไกที่แนนอน
จึงจําเปนตองมีโครงการเลี้ยงไกไขรุนใหมเพื่อรักษาสภาพ จํานวนไขไกใหสม่ําเสมอ และเพื่อฝกทักษะของ
นักศึกษา สาขาสัตวปก และบูรณาการกับการฝกทักษะ อกท. ของวิทยาลัยฯ จึงทําโครงการเลี้ยงไกไข
รุนใหม
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อหารายไดใหกับวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อฝกทักษะนักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เลี้ยงไกไข จํานวน 1,000 ตัว
6.1.2 ผลิตไขไก 700 ฟองตอวัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาผานการฝกทักษะ อยางนอย 50 คน
6.2.2 มีรายไดจากการจําหนายผลิตไมนอยกวา 21,000 บาท/เดือน
7. สถานที่ดําเนินการ ฟารมไกไข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ทําความสะอาด
โรงเรือน
3. สั่งไกลางพรอม
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อาหาร
4. ดําเนินการเลี้ยง
5. บันทึกรายงาน
ประจําเดือน/สรุปผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
5
951,000
รวม
5
951,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
5
951,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
มีไขไกเดือนละไมนอยกวา 24,000 ฟอง
ขายไขฟองละ 3 บาท มีเงิน 72,000 บาท/เดือน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาผานการฝกไมนอยกวา 50 คน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 แผนการปฏิบัติงาน
12.2 จากการจดบันทึก
12.3 รายงานประจําเดือน
12.4 สรุปผลการเลี้ยงประจําป
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ชื่อโครงการ เลี้ยงไกไขตอเนื่อง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเยี่ยม คชรัตน
งานฟารมไกไข
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 80

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตรมีโครงการเลี้ยงไกไข จํานวน 1,300 ตัว เพื่อฝกทักษะใหกับนักศึกษาใน
วิชาการผลิตไกไข การเลี้ยงสัตวปก ทักษะการผลิตสัตวปก ปฏิบัติงานเกษตรและหารายไดใหกับวิทยาลัย
ฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนการสอนและหารายได จึงไดจัดทําโครงการเลี้ยงไกไขดังกลาว
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อหารายไดใหกับวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อฝกทักษะนักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เลี้ยงไกไข จํานวน 1,300 ตัว
6.1.2 ผลิตไขไก 700 ฟองตอวัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไข ฝกความอดทน มุงมั่น อยางนอย50 คน
6.2.2 มีรายไดจากการจําหนายไขไกไมนอยกวา 20,00 บาท/เดือน
7. สถานที่ดําเนินการ ฟารมไกไข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เขียนโครงการ
2. ดําเนินการเลี้ยง
3. จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว
4. บันทึกผลการเลี้ยง
5. สรุปผลประจําเดือน
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
2
600,000
รวม
2
600,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
2
600,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ไดไขไก จํานวน 21,000 ฟอง/เดือน
11.1.2 ขายไขไกฟองละ 3.00 บาท เปนเงิน 63,000/เดือน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักศึกษาผานการฝกไมนอยกวา 50 คน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ตามแผนปฏิบัติงาน
12.2 รายงานประจําเดือน
12.3 สรุปผลประจําปหรือสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ เลี้ยงไกพื้นเมือง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเยี่ยม คชรัตน
งาน
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 81

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี
มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันไกพื้นเมือง โดยเฉพาะไกคอลอนพัทลุงเปนที่ตองการของผูบริโภคอยูเปนจํานวนมาก แต
เกษตรกรยังไมสามารถผลิตไดตามความตองการ แผนกวิชาสัตวศาสตรจึงไดมีโครงการเพื่อผลิตลูกไก โดย
ใชพอแมพันธุ และหารายได ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาดวย
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อหารายไดจากการจําหนายลูกไก
5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน
5.3 เพื่อใชฝกทักษะของนักศึกษาในวิชาเรียน
5.4 เพื่อเปนแหลงวิชาการแกนักศึกษาและผูสนใจ

6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เลี้ยงไกคอลอนพอแมพันธุ 100 ตัว
6.1.2 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 100 ตัว/เดือน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีรายไดจากการจําหนายลูกไกไมนอยกวา 3,000 บาท/เดือน
6.2.2 มีนักศึกษาเขาฝกงานตลอดป อยางนอย 30 คน
7. สถานที่ดําเนินการ คอกไกพื้นเมือง แผนกวิชาสัตวศาสตร
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1 เขียนโครงการ
2. เตรียมโรงเรือน
3. สั่งพอแมพันธุเพิ่ม
4. เลี้ยงเก็บไขเขาฟก
5. จดบันทึก
6. สรุปผลการเลี้ยง
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
24,000
- คาวัสดุ
24,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
6,000
รวมทั้งสิ้น

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
มีลูกไกจําหนายตลอดโครงการไมนอยกวา 1,200 ตัว
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
มีรายไดจากการจําหนายไมนอยกวา 24,000 บาท
นักศึกษาผานการฝกไมนอยกวา 50 คน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลจากการจดบันทึก
สรุปผลการเลีย้ งประจําเดือน
สรุปเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ เลี้ยงโคเนื้อ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห ชูเซง
งานฟารมสัตว
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 82

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานฟารมโคเนื้อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเปนแหลง
เรียนรูใหกับนักเรียนศึกษา และเกษตรกร ไดใชฝกประสบการณดานการเลี้ยงโคในดานตาง ๆ เชน พันธุ
และการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การจัดการโรคและสุขาภิบาล การผสมเทียม และใชโคเนื้อเปน
สัตวทดลองในการวิจัยจัดทําโครงการ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อผลิตลูกโคเนื้อจําหนาย
5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกร
5.3 เพื่อใชจัดทํางานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ลูกโคเนื้อจํานวน 5 ตัว
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผานการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ 100
คน
6.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 5 เรื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกโคเนื้อที่มีลักษณะที่ดีตามสายพันธุและมีสุขภาพแข็งแรง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได
6.2.3 วิจัยมีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
7. สถานที่ดําเนินการ หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา

227
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จัด
จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
40,000
- คาวัสดุ
9
40,000
รวม
9
หมวดคาครุภัณฑ
40,000
รวมทั้งสิ้น
9
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 ลูกโคเนื้อ จํานวน 5 ตัว
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผานการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ จํานวน 100
คน
11.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา จํานวน 5 เรื่อง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 ลูกโคเนื้อมีลักษณะที่ดีตามสายพันธและมีสุขภาพแข็งแรง
11.2.2 นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได
11.2.3 วิจัยมีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ อัดฟาง
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห ชูเซง, นายกรกริช แดงเอียด
งานฟารมสัตว
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 83

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ฟางขาวเปนผลพลอยไดทางการเกษตรที่นิยมนํามาเปนอาหารในการเลี้ยงโค เนื่องจากหางาย ราคา
ถูก และสามารถเก็บไวใชไดนาน ฟางขาวมีเยื่อใยสูงเหมาะกับสัตวเขี้ยวเอื้องแตมีคุณคาทางโภชนาการต่ํา
งานฟารมนาขาวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดปลูกขาวและหลังการเก็บเกี่ยวมีฟางขาวเปน
สวนของตนขาวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเปนสิ่งเหลือใชทางการเกษตร สามารถนํามาใชเปนอาหาร
สัตวสําหรับเลี้ยงโค งานฟารมสัตวจึงจัดทําโครงการอัดฟอนฟางเพื่อใชเลี้ยงโคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ และ
เปนการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาในการอัดฟอนฟาง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่ออัดฟอนฟางใชสําหรับเลี้ยงโคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา ในการอัด
ฟอนฟาง
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ฟางอัดฟอน 1,000 ฟอน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรูและมีทักษะประสบการณในการอัดฟอนฟาง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีฟางอัดฟอนที่มีคุณภาพดี สามารถใชเปนอาหารโคได
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถอัดฟอนฟางได
7. สถานที่ดําเนินการ แปลงนาขาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/
จัดจาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
5,000
- คาวัสดุ
2
15,000
รวม
2
20,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
2
20,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 มีฟางอัดฟอนที่มีคุณภาพดี สามารถใชเปนอาหารโคได
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรูและทักษะประสบการณในการอัดฟาง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 โคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ มีแหลงอาหารหยาบที่เพียงพอตลอดทั้งป
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 84
ชื่อโครงการ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
งาน วิจัยฯและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 2
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ประเด็นที่ 2
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให
เอื้อตอการเรียนรูการสรางองคความรูและนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการ
จัดการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงนัน้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ไดตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาทําผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการวิชาชีพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมและใหกําลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
โครงงานและโครงการวิชาชีพ
5.2 เพื่อพัฒนาการจัดทําและการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและโครงการ
วิชาชีพ
5.3 เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลอง
กับเกณฑการประเมินสถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องคกรมหาชน) สมศ.
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพไดตามเกณฑของ สมศ.
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6.2 เชิงคุณภาพ
ผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เปน
ผลงานที่มีคุณภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1,200
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
1,720
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
2,920
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพไดตามเกณฑของ สมศ.
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา สามารถสรางผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงานและโครงการ
วิชาชีพที่เปนผลงานที่มีคุณภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 85
โครงการ สนับสนุนการทํางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมใหกับผูเรียน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ 3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 2
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ประเด็นที่ 2
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึง่
ในภารกิจหลักสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยการพัฒ นาใหครู นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยสามารถผลิตงานวิจัยที่ถูกตองตามหลักวิชาและสามารถนําองคความรูจาก
งานวิจัยมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสูชุมชนโดยเนนการวิจัยแบบบูรณา
การ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรการวิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยเนนการวิจัยพื้นฐานที่นําไปสูการสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนางานดานการเกษตร
และการวิจัยประยุกต รวมทั้งการวิจัยที่นํามาสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดจัดทํางานวิจัย
การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา
การประกอบอาชีพและประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
5.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา และครู นํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานทั้งหมด เผยแพรตอสาธารณชน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ของผูเรียน จํานวน 5 ชิ้นงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ครู มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค คิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
เพื่อแกปญหาในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวนรวมและสังคม
ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนเปน
อยางดี และเพื่อพัฒนาตอยอดไปในเชิงพาณิชยได
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7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อฯ
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
25,000
รวมทั้งสิ้น
25,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพ จํานวน 5 ชิ้นงาน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียน นักศึกษา สามารถสรางผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพ ที่เปนผลงานที่มีคุณภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถ
นํามาบูรณาการกับการเรียนเปนอยางดี และเพื่อพัฒนาตอยอดไปในเชิงพาณิชยได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
งาน วิจัยฯและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี
มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 2
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ประเด็นที่ 2
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการที่วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ไดกําหนดใหครูไดจัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผูสอน ซึ่งทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณในชั้นเรียน ตลอดจนไดปรับเปลี่ยนวิธีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นตอนักเรียน สามารถกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองเปนอยางดี และเพื่อเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาครู จากอดีตที่เรามุงพัฒนาครูดวยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากร มาเปนการพัฒนาครู
โดยใหครูไดเรียนรูจากประสบการณและการปฏิบัติจริงของตนเอง การจัดทําโครงการการจัดการเรียน
การสอนของครูโดยใชแนวคิดและหลักการของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ อันจะทําใหครูไดรอบรูทั้งเนื้อหา
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ตาม
แนวทางของการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตองการของหลักสูตร
5. วัตถุประสงค
5.เพื่อใหครูไดวิเคราะหนักเรียน นักศึกษา และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
5.2 เพื่อใหครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชผลในการปรับการสอน
5.3 เพื่อครูผูสอนทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 เรื่อง ใน 1 ปการศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ครูผูสอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 เรื่อง
ใน 1 ปการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนที่ไดสามารถทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณในชั้น
เรียน ตลอดจนไดปรับเปลี่ยนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นตอนักเรียน
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นักศึกษา สามารถกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองเปนอยางดี และเพื่อ เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาการสอนของครู
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
หมายเหตุ
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
1,200
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
2,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
3,200
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 1 คน ตอ 1 เรื่อง ใน
1 ปการศึกษา
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนที่ไดสามารถทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณในชั้น
เรียน ตลอดจนไดปรับเปลี่ยนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ ใหความรูงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐแกครูและผูเรียน
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา
งาน วิจัยฯและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี
มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 2
 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู ประเด็นที่ 2

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการที่ตองการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให
เอื้อตอการเรียนรูการสรางองคความรูและนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการ
จัดการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงนัน้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ไดตระหนักถึงนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ แกครูและผูเรียนเพื่อเปนการใหความรูเกี่ยวกับการแบงประเภทของสิ่งประดิษฐ การจัด
ประกวดสิ่งประดิษฐ ขอดีของการจัดทําสิ่งประดิษฐ แนวทางการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
และแนวทางการนํางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐไปสูชุมชน ใหกับครู นักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐกับครู และนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพือ่ ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ แกครูและผูเรียน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ครู ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ จํานวน 25 คน
นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
สามารถนําความรูที่ไดรับ ไปจัดทํางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพื่อเขารวมประกวดใน
เวทีตางๆ เพื่อจัดทําโครงงาน โครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ใหมีผลงานที่มีคุณภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
3,600
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
16,400
รวม
20,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
20,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
-นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจยั นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ จํานวน 200 คน
-ครู ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ จํานวน 25 คน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
ครู นักเรียน นักศึกษา มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อเขารวมประกวดในเวทีตางๆ และจัดทํา
โครงงาน โครงการวิชาชีพได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 70

ชื่อโครงการ ผลิตน้ําดื่มเพื่อจําหนาย
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
งาน
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 4
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีแรธาตุที่มีคุณคาผสมอยูในน้ํา โดย
วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการผลิตน้ําดื่มไทรงามเพื่อจําหนาย เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง
มีน้ําดื่มที่มีคุณภาพออกจําหนาย และเปนการสงเสริมการมีรายไดระหวางเรียนใหกับนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพออกจําหนาย
5.2 เพื่อสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อสรางงานและรายไดแกนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีน้ําดื่มที่มีคุณภาพออกจําหนายอยางนอยสัปดาหละ 50 โหล
6.1.2 นักเรียน นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลิตน้ําดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภค
6.2.2 สรางเสริมอาชีพนักเรียน นักศึกษา เพิ่มรายไดระหวางเรียน
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. วางแผน เขียน
โครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ
3. ดําเนินการตามแผน
โครงการ
4. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
3,000
- คาวัสดุ
27,000
รวม
30,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
30,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 มีน้ําดื่มที่มีคุณภาพออกจําหนายอยางนอยสัปดาหละ 50 โหล
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 น้ําดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอการบริโภค
11.2.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะอาชีพ เพิ่มรายไดระหวางเรียน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 89

ชื่อโครงการ เลี้ยงสุกรขุนรวมกับสถานประกอบการ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกรกริช แดงเอียด
งาน
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 4

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยในปงบประมาณ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรในกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะเพิ่มโรงเรือนสุกรระบบปด และเพื่อใหการ
ดําเนินการของสถานศึกษา Excellent Model School เปนไปอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําโครงการเลี้ยง
สุกรขุนตนแบบ Smart Farm รวมกับสถานประกอบการเพื่อยกระดับการศึกษาสูความเปนเลิศ
Excellent Model School
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาฟารมสุกรตนแบบผลิตนักศึกษา (ทวิภาคี) ที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
5.2 เพือ่ สรางผูสําเร็จการศึกษาแนวใหมใหมีสมรรถนะอาชีพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
5.3 เพื่อเปนฟารมตนแบบในการฝกทักษะและประสบการณโดยผานการทํางานจริง
5.4 เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบดานอาชีวศึกษาเกษตร มีงานฟารมที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาไดฝกทักษะและประสบการณเทคโนโลยีทันสมัย
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาไดเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนตรงกับความตองการของตลาดแรงงานไดมาตรฐาน
7. สถานที่ดําเนินการ โรงเรือนสุกรระบบปดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

241
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมาย
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เตรียมคอก
2. ลูกสุกรเขาคอก
3. เลี้ยงสุกรขุน
4. จําหนาย
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
84,000
- คาวัสดุ
216,000
รวม
300,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
300,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
เลี้ยงสุกรขุน จํานวน 600 ตัว/รุน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
จําหนายสุกรขุน 600 ตัว/รุน รายรับ 300,000 บาท/รุน เลี้ยงปละ 2 รุน เปนเงิน 600,000
บาท / ป
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามผลการดําเนินงานของการใชจายงบประมาณและการประเมินผลโครงการหลังจากสิ้นสุด
โครงการ
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โครงการที่ 90

ชื่อโครงการ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน กรดสุวรรณ และคณะ
งาน ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.3 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ
เปนคนดี มีคุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.4 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ประเด็นที่ 1, 2
และ3
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 1 และ 4

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสวนเพิม่ เติมของสถาบันการอาชีวศึกษาไดวางนโยบายให
สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนพัฒนาบุคลากรในอาชีวศึกษาเพื่อใหทันกับการพัฒนาประเทศ
และสามารถแขงขันในระดับสากลประเด็นยอยขอ1 คือ พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ และ
ประเด็นหลัก ขอ 3 การผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 และขอ 4 อาชีวะเพื่อ
คนทุกคนทุกกลุมอยางเทาเทียมและทั่วถึง
งานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา เพื่อรองรับการประเมินศูนยบมเพาะและการใหบริการแกนักเรียนนักศึกษาผูสนใจในการทํา
ธุรกิจดานการผลิต การจําหนายและธุรกิจอื่น ๆ การเขารวมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเปน
ผูประกอบการ ภายใตโครงการอาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ (RRR Award) และในการทํากิจกรรม
ตลาดนัด “มินิเกษตร” ในการเปดโอกาสใหผูผลิตที่เปนนักเรียนนักศึกษาที่ทําโครงการผลิตสิ้นคาเกษตร
และชุมชนที่ดําเนินการผลิตสิ้นคาเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําสินคาปลอดสารพิษมาจําหนาย
ใหแกผูบริโภค สรางรายไดใหกับครอบครัว และสรางประสบการณในการจําหนายสินคาใหแกนักเรียน
นักศึกษา เปนการบมเพาะการประกอบอาชีพอิสระใหแกนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตร
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามหนาที่รับผิดชอบของงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อการฝกฝนใหนักเรียนนักศึกษามีความสามารถตามรูปแบบที่ควรจะมี คือ ผลิตได จําหนาย
เปน
5.3 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรับความรูในการประกอบธุรกิจขนาดยอม และมีความสามารถในการ
วางแผนในการทําธุรกิจ รับจางผลิต การผลิตเพื่อจําหนาย และการทํากิจกรรมตามรูปแบบสหกรณ
5.4 เพื่อใชเปนอาคารเปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
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5.5 เพื่อรองรับการเปดตลาดนัดสินคาปลอดสารพิษ (ตลอดนัดมินิเกษตร)
5.6 เพื่อเปนโอกาสของนักเรียนนักศึกษาที่สงแผนธุรกิจเขาประกวดโครงการ อาชีวะสรางสรรค แปร
ผันสูธุรกิจ (RRR Award)
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษารวมกิจกรรมของงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา จํานวน
30 คน
6.1.2 มีโครงการของนักเรียน นักศึกษาในการทํากิจกรรมการคา จํานวน 3 โครงการ
6.1.3 ชุมชนบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับสถานศึกษาสามารถนําสินคาเกษตรปลอดสารพิษมา
จําหนายได ประมาณ 5 ชุมชน
6.1.4 นักเรียนที่สงแผนธุรกิจเขารวมโครงการ อาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ มีโอกาสไดเขา
รวมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ในการวางแผนธุรกิจ
จํานวน 5 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่รวมกิจกรรมมีความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดยอม
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาที่รวมกิจกรรมมีรายไดระหวางเรียน ลดภาระคาใชจายใหกับผูปกครอง
6.2.3 นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรู เกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนดานการเกษตรวาเมื่อเรียน
แลว สามารถทําเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหกับตนเอง เพื่อเปนพื้นฐานในอนาคตในการกลาที่จะเปนผู
ประกอบอาชีพอิสระ
6.2.4 เพื่อใหชุมชนบริเวณใกลเคียงสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน “ตลาดนัดมินิ
เกษตร” ไดนําสินคาปลอดสารพิษที่หลากหลายมาจําหนาย ทําใหเกษตรกรในชุมชนมีรายไดและมีตลาด
รองรับสินคาที่ผลิตไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2.5 นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ สามารถนําความรูในการเขียนแผนธุรกิจ ดําเนิน
ธุรกิจตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหธุรกิจที่วางแผนไว ดําเนินการตามแผนและประสบ
ความสําเร็จ
7. สถานที่ดําเนินการ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
หมาย
ขั้นตอน
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
4. สรุปผลโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
10,000
- คาใชสอย
25,500
- คาวัสดุ
24,500
รวม
60,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
60,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 พัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพ แกนักเรียน นักศึกษา จํานวน 30 คน
11.1.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู ทักษะอาชีพ คิดเปนรอยละ 100 หรือ จํานวน 30 คน
11.1.3 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดตลาดนัด จํานวน 5 ชุมชน (เกษตรกรประมาณ 30
คน)
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
11.2.1 สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ไดบรรลุ
เปาหมาย คือ เพื่อพัฒนาทักษะความรู ดานการผลิตสินคาเกษตร ดานการจําหนาย และการบริการ
ปงบประมาณ 2562 ไดประสบความสําเร็จ
11.2.2 นักเรียน นักศึกษาไดรับการอบรมอาชีพอิสระ ทั้งทางดานการผลิต การจําหนาย และ
การบริการ และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตตามทักษะและความสามารถ และมีรายได
ระหวางเรียน
11.2.3 นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ อาชีวะสรางสรรค แปรผันสูธุรกิจ มีความรู
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจขั้นสูงขึ้น และสามารถนําแผนธุรกิจมาเปนแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จได
11.2.4 เกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม “ตลาดมินิเกษตร” สรางรายไดให
ครอบครัว ยกระดับความเปนอยูใหดีขึ้น ดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 สรุปผลรายเดือน 2 เดือน วาการดําเนินโครงการมีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง
12.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนในการดําเนินการ แกปญหา และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
12.3 ประเมินความสําเร็จของโครงการทั้งผูปฏิบัติ และผูรับบริการ

โครงการที่ 91

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหองกิจกรรมอกท.หนวยพัทลุงและบริเวณดานหนาหอง
1. ผูรับผิดชอบโครงการนางสาวพิทยา คงอิ้ว
งาน กิจกรรม อกท. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หองกิจกรรม อกท.หนวยพัทลุง เปนสวนหนึ่งของอาคารโรงอาหารใหม ซึ่งภายในหองขาดวัสดุอุปกรณ
หลายอยางที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิก อกท.หนวยพัทลุง และบริเวณดานหนาหองมีลักษณะเปนดินเมื่อ
มีฝนตกมีน้ําขังดินเปนโคลนไมสามารถผานไดจึงควรพัฒนาปรับปรุงใหมีความพรอมในการใชงานและเพื่อรองรับ
การประเมินหนวย อกท.ดีเดนประจําป 2560 และเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพ การจัดกิจกรรมประชุม
วิชาการองคการเกษตรกรในอนาคต ระดับภาค ภาคใต ปการศึกษา 2561 และใชในการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหหอง กิจกรรม อกท.หนวยพัทลุงและบริเวณดานหนาหอง ที่สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อใชเปนสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตและการจัดการ
เรียนการสอน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัดลมฝาผนังขนาด 18 นิ้ว จํานวน4 ตัว
6.1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด 31,000 บีทียู จํานวน1เครื่อง
6.1.3 โตะเหล็ก จํานวน 7 ตัว
6.1.4 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 13 ลูกบาศกเมตร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยฯมี หองกิจกรรม อกท.หนวยพัทลุง ที่อยูในสภาพการใชงานไดเปนอยางดี สามารถใชเปน
สถานที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคต
7. สถานที่ดําเนินการ หองกิจกรรม อกท.หนวยพัทลุง อาคารโรงอาหารใหม
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
---1. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
----2. อนุญาตจัดซื้อ/จาง
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----3. ดําเนินการตาม6.1.1-6.1.4
----4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ: ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
58,050
- คาวัสดุ
2
รวม
70,900
หมวดคาครุภัณฑ
2
128,950
รวมทั้งสิ้น
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 พัดลมฝาผนังขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
11.1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด 31,000 บีทียู จํานวน1เครื่อง
11.1.3 โตะเหล็ก จํานวน 7 ตัว
11.1.4 พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 13 ลูกบาศกเมตร
11.2 ผลลัพธ(Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
หองกิจกรรม อกท.หนวยพัทลุง ที่อยูในสภาพการใชงานไดเปนอยางดี
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ
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โครงการที่ 92
ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอพักหมูบาน อกท.
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นามสมนึก รัตนวิมล
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยฯ ไดรับนโยบายและงบประมาณเพื่อใหดําเนินการงานปฏิรูปการศึกษากินฟรี อยูฟรี ในระดับ ปวช.
จึงมอบหมายใหงานสวัสดิการฯ เปนผูปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองดังกลาว เพื่อใหการบริการแกนักเรียนใหทั่วถึง มี
ความพอใจ ดํารงชีพอยูระหวางเรียนอยางมีความสุขตามอัตภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อบริการจัดการตามนโยบายการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษาเกษตร
5.2 เพื่อใหบริการดานที่พัก ตลอดถึงอํานวยความสะดวก ปลอดภัยในหอพัก
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
มีลวดหนามกั้นบริเวณหอพักหมูบาน อกท. ดานหนา, ดานขาง ความยาว 385 เมตร ดานละ 5 เสน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีลวดหนามกั้นกําหนดขอบเขตบริเวณหอพักหมูบาน อกท.
6.2.2 เพิ่มความปลอดภัย ปองกันบุคคลภายนอกเขา-ออก ยากขึ้น
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อจัดจาง/จัดทํา
3. สรุปรายงานผลโครงการ
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
21,300
รวม
21,300
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
21,300
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
หอพักหมูบาน อกท. มีลวดหนามกั้นบริเวณดานหนาและดานขาง ดานละ 5 เสน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
นักเรียนมีหอพักที่มีความปลอดภัยมากขึ้น มีลวดหนามกั้นเปนสัดสวน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ตรวจติดตามระหวางดําเนินโครงการ และรายงานผล สรุปเมือ่ สิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ
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โครงการที่ 93

ชื่อโครงการ ซอมแซมแผนกวิชาพืชศาสตร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุณี กาญจนจันทร
แผนกวิชาพืชศาสตร
ฝาย
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาพืชศาสตรไมไดทําการปรับปรุงมาระยะเวลาหนึ่งบางสวนเกิดชํารุดเสียหายจึงจําเปนตอง
ซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนหองเรียนและหองปฏิบัติการของนักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
อาคารแผนกวิชาพืชศาสตรและอาคารปฏิบัติการดินและปุย
6.2 เชิงคุณภาพ
อาคารแผนกวิชาพืชศาสตรสามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3. จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
15,000
- คาวัสดุ
9,300
รวม
24,300
หมวดคาครุภัณฑ
11,700
รวมทั้งสิ้น
36,000

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
อาคารและระบบไดรบั การซอมแซม 2 หลัง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโดยการเทียบเกณฑเปาหมายของโครงการ และจัดทํารายงานประจําปทุกปงบประมาณ
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โครงการที่ 94

ชือ่ โครงการ ปรับปรุงฝาเพดานหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุฐิสัณห ชูเซง, นายกรกริช แดงเอียด
แผนกวิชาสัตวศาสตร
ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยฝาเพดานหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรไดจัดสรางมาเปนระยะเวลานาน โครงสรางสรางจากลวดที่บัดนี้
เกิดการผุขาด เกิดการชํารุดทําใหมีการพังทลายและแตกหักของแผนฝาเพดานที่เปนแผนยิปซัม ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายและเกิดครู และนักเรียน นักศึกษาที่ทําการเรียนการสอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร แผนกวิชาสัตวศาสตร
จึงขอซอมแซมและปรับปรุงโครงการสรางและแผนฝาเพดานใหมีความแข็งแรงและใชประโยชนไดตามปกติ
5. วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงโครงสรางและแผนฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความมั่นคงแข็งแรง
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 2 หอง
6.2 เชิงคุณภาพ
ฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรที่มีความมั่นคงแข็งแรง
7. สถานที่ดําเนินการ หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมายเหตุ
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
20,000
- คาวัสดุ
6
35,000
รวม
55,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
55,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ฝาเพดานของหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 2 หอง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตรที่มีความมั่นคงแข็งแรง พรอมเปนที่เรียนรูและจัดการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียน นักศึกษา
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 การติดตามโดยการรายงานผลการปรับปรุงซอมแซม
12.2 การประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรือนสุกรระบบปดใหไดมาตรฐานฟารม
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกรกริช แดงเอียด
งานฟารมสัตว ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา

โครงการที่ 95

3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม ใหมีสมรรถนะอาชีพ เปนคนดี มี
คุณธรรม และไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูและงานฟารมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 2 และ 3
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุนระบบปด ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณในการกอสรางมาในปงบประมาณ
2561 และไดกอสรางแลวเสร็จ แตยังเปดใชงานยังไมได เนื่องจากยังไมไดมาตรฐานฟารมสุกร ดังนัน้ ทางแผนกฯ
จึงไดจัดทําโครงการเพื่อปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุนใหไดมาตรฐานฟารมตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับปรุงโรงเรือนสุกรใหไดมาตรฐานฟารม
5.2 เพื่อใชเลี้ยงสุกรขุน
5.3 เพื่อใชเปนสถานที่เรียนและฝกทักษะของนักเรียน นักศึกษา
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุนไดมาตรฐานฟารม 1 หลัง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ใชเลี้ยงสุกรขุนได 600 ตัว/รุน
6.2.2 โรงเรือนสุกรขุนไดมาตรฐานฟารม
7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เขียนโครงการเสนออนุมัติ
2. เตรียมอุปกรณ
3. ปรับปรุงโรงเรือน
4. สรุปผลการดําเนินงาน
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
3
65,000
- คาวัสดุ
16
96,180
รวม
19
161,180
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น 19
161,180
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ไดโรงเรือนสุกรขุนระบบปดที่ไดมาตรฐานฟารม 1 หลัง
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
โรงเรือนที่สามารถใชเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 600 ตัว/รุน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประเมินจากมาตรฐานฟารมสุกรขุนของบริษัท เบทาโกร

หมายเหตุ
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โครงการที่ 96

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอง 211 อาคารเรียน 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน บุญมณี
งาน แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ฝาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับวาเปนปจจัยสําคัญ ประการหนึ่ งที่จะเป น
ปจจัยเสริมใหการบริหารงานไดมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงหอง 211 (หองพักครูเดิม) อาคารเรียน 2 แผนกวิชา
บริหารธุรกิจ ใหมีความพรอมในการเปนหองสําหรับใหบริการการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมาอีก 1 หองเรียน
และรองรับสําหรับเปนหองสื่อโสตของแผนกวิชา มีครุภัณฑ วัสดุอุปกรณที่เพียงพอ และปรับปรุงหองพักครูใหมี
ความสะดวกในการใหบริการกับครู นักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง หองพักครู ปจจุบันใชสําหรับเปนหองพักครู
อยางเดียว (หองเล็กที่อยูภายใน) สวนหองโถงใหญ ซึ่งไดรับการปรับปรุง ในปงบประมาณที่ผานมา ไมมีการใช
ประโยชน เนื่องจากยังไมมีเกาอี้ พัดลม มีไมเพียงพอ กระดานไวทบอรดชํารุด เนื่องจากมีการใชงานมานาน
สมควรที่จะไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเอื้อตอการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับปรุงหอง 211 อาคารเรียน 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ใหเปนหองเรียนและหองพักครู ที่มีความ
พรอม สําหรับใชงานเปนหองเรียน และหองพักสําหรับครูผูสอน มีวัสดุ อุปกรณอํานวยความสะดวกเอื้อตอการ
ใชงาน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หอง 211 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ไดรับการปรับปรุง จํานวน 1 หอง
7. สถานที่ดําเนินการ อาคารเรียน 2 หอง 211 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการการ
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการ
4. สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
อุดหนุน บํารุงการศึกษา (งบประมาณ
รายการ งบประมาณ
ใหระบุงบ)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1,000
- คาวัสดุ
19,000
รวม
หมวดคาครุภัณฑ
21,000
รวมทั้งสิ้น
41,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
ผูรับบริการหอง 211 และหองพักครู อาคารเรียน 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจตอ
สภาพแวดลอมของหอง และมีการบริการที่เปนระบบรวดเร็ว มีความพรอมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
หอง 211 หองพักครู อาคารเรียน 2 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ มีความพรอม สะดวก เอื้อตอการใชงาน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามโดยการรายงานผลประจําเดือน และการประเมินผล สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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โครงการที่ 97

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารแผนกอุตสาหกรรมเกษตร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มุงเนนการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ดาน เพื่อ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การพัฒนา
ผูเรียน การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารสิ่งกอสรางอื่น ๆ ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
อาคารอุตสาหกรรมเกษตรของวิทยาลัยฯ เปนอาคารกอสรางแบบชั้นเดียว ควรไดรับการพัฒนาปรับปรุง
ซอมแซม เนื่องจาก มีสภาพการใชงานมาเปนเวลานาน พื้นปูนมีสภาพสึกกรอน แตกราว สกปรก ไมเอื้อตอการจัด
กิจกรรมใหกับผูเรียน ซึ่งเห็นควรตองรับการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี และสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหมีอาคารอุตสาหกรรมที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อใชเปนสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตและการจัดการเรียน
การสอน
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16x15 นิ้ว จํานวน 1 หองเรียน
6.1.2 พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 9 ตัว
6.1.3 ปายแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 1 ปาย
6.1.4 โตะพรอมเกาอี้ จํานวน 16 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรที่อยูในสภาพการใชงานไดเปนอยางดี สามารถใชเปนสถานที่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคต
7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เขียนโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. อนุญาตจัดซื้อ/จาง
3. ดําเนินการตาม 6.1.16.1.4
4. สรุปโครงการ
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ
อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
1
3,450
- คาวัสดุ
9
36,000
รวม
39,450
หมวดคาครุภัณฑ
36,800
รวมทั้งสิ้น
76,250
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16x16 นิ้ว จํานวน 1 หองเรียน
11.1.2 พัดลมฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 9 ตัว
11.1.3 โตะพรอมเกาอี้ จํานวน 16 ชุด
11.1.4 ปายแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 1 ปาย
11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร ที่สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ดําเนินการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ
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ชื่อโครงการ การฝกอบรมการใชและบํารุงรถแทรกเตอร
1. ผูรับผิดชอบโครงการ ชมรมวิชาชีพชางกลเกษตร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการทําการเกษตรในปจจุบันตองอาศัยเครื่องทุนแรงเพื่อประหยัดเวลาและไดงานที่รวดเร็วขึ้น เพราะ
การเกษตรในปจจุบนั จะตองแขงขันกับเวลาในการนําผลผลิตสูทองตลาดใหทันกับความตองการของผูบริโภค
เพราะถาเตรียมพื้นที่สําหรับเพาะปลูกชาจะทําใหผลผลิตออกสูทองตลาดชาไปดวย บริษัท สยามคูโบตา จึงนํารถ
แทรกเตอรเขามาฝกอบรมการใชใหกับนักศึกษาและผูที่สนใจเขารับการฝกอบรม โดยการฝกการขับรถ การไถจาน
พรวน การไถตารี่ การดันดิน ทางชมรมวิชาชีพ ชางกลเกษตร จึงนําสมาชิกและผูที่สนใจเขารวมในการฝกอบรมใน
ครั้งนี้เพื่อหาความรูและประสบการณในการใชรถแทรกเตอรเพื่อจะไดนําไปใชในการประกอบอาชีพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหสมาชิกมีทักษะประสบการณในการใชรถแทรกเตอร
5.2 เพื่อใหสมาชิกใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
5.3 เพื่อใหสมาชิกสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ
6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
สมาชิกเขารับการอบรมการใชแทรกเตอร จํานวน 45 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
สมาชิกมีทักษะประสบการณในการใชรถแทรกเตอร
7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ศึกษาขอมูลและความ
เปนมาของกิจกรรม
2. เขียนโครงการเพื่อเสนอ
อนุมัติโครงการ
3. ประชุมชี้แจงสมาชิก
ผูรับผิดชอบ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามโครงการ
5. ประเมินผล
6. สรุปผล
10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
หมายเหตุ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
อุดหนุน บํารุงการศึกษา (งบประมาณ
รายการ งบประมาณ
ใหระบุงบ)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
11,000
รวม
11,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
11,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต
11.1.1 สมาชิกไดฝกการใชและบํารุงรักษาแทรกเตอร
11.1.2 สมาชิกมีทักษะประสบการณในการใชและบํารุงรักษาแทรกเตอร
11.1.3 สามารถใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ใบลงชื่อเขารวมการฝกอบรมการใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอร
12.2 ภาพถาย
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โครงการที่ 99

ชื่อโครงการ ซอมบํารุงยานพาหนะ
1. ผูรับผิดชอบโครงการ นายธนวัฒน ทองนุย
งาน พัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามภาระงานประจํา
3. ความสอดคลองกับ นโยบาย/ ยุทธศาสตร/พันธกิจ
3.1 ความสอดคลองกับพันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสูความเปนสถานศึกษาธรรมภิบาล
3.2 ความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นที่ 3
5. วัตถุประสงค
จัดสรรงบประมาณไวสําหรับซอมบํารุงยานพาหนะ

6. เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัดความสําเร็จ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ซอมบํารุงรถบรรทุก 6 ลอ ตลอดปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 คัน
6.1.2 ซอมบํารุงรถบรรทุก 2 ตอน ตลอดปงบประมาณ 2562 จํานวน 3 คัน
6.1.3 ซอมบํารุงรถตู 12 ที่นั้ง ตลอดปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 คัน
6.1.4 ซอมบํารุงรถกระบะ ตลอดปงบประมาณ 2562 จํานวน 1 คัน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถใหบริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในการใชยานพาหนะเพื่องานราชการ
6.2.2 สามารถใหบริการกับนักเรียน นักศึกษาในการใชยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา
6.2.3 ใหความรวมมือ ชวยเหลือ องคกร หรือหนวยงานของรัฐที่ใกลเคียงในดานยานพาหนะ
7. สถานที่ดําเนินการ สถานบริการซอม ทั้งภายในจังหวัด และภายนอกจังหวัด
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ ระยะเวลา
ป 2561
ป 2562
ขั้นตอน
หมายเหตุ
การดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดซอมตามระยะเวลา
การใชงาน
2. จัดซอมตามสภาวะที่เกิด
การชํารุด
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10. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ : ดังรายละเอียดที่แนบ
จํานวนเงิน
จํานวน
หมวดรายจาย
รายการ งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
6
50,000
- คาวัสดุ
6
50,000
รวม 6
100,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น
100,000
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ขออนุญาตใชรถ
11.2 รายงานผลการซอมประจําป
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
บันทึกการจัดซอมและบันทึกการใชรถของปงบประมาณ 2562

หมายเหตุ
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ภาคผนวก

