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คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของวิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีพังงานี้
เป็ น เครื่ องมือส าคัญ ของการบริ หารจั ดการอาชีว ศึกษาให๎ มีประสิ ทธิภ าพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให๎การใช๎จํายงบประมาณประจาปีเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สามารถควบคุมการใช๎จํายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและถูกต๎องตามระเบียบทาง
ราชการ
งานวางแผนและงบประมาณ จึงได๎จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 โดยจัดทาขึ้นจาก
การระดมสมอง ของผู๎ บ ริ ห าร และบุ ค ลากร ในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง มุ ง เน๎ น การใช๎ เ งิ น งบ ประมาณอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด และถูกต๎องตามระเบียบราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ
ดังกลําว ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนํวยงานด๎วย
ท๎ายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้ มีสํวนหนึ่งสํวนใดขาดตกบกพรํอง ผู๎จัดทาและรวบรวม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้ ขอน๎อมรับเพื่อแก๎ไขและขออภัยไว๎ ณ ที่นี้ด๎วย
งานวางแผนและงบประมาณ
กันยายน 2558

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1
1.1 วิสัยทัศน์ พันกิจ ปี 2559 ของสอศ.
1.2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ สอศ. ปี 2559
1.3 โครงการสร๎าง สอศ.
1.4 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง
ส่วนที่ 2
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.2 โครงสร๎างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.3 ข๎อมูลบุคลากร
ส่วนที่ 3
3.1 ยอดเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรในปี 2559
3.2 สรุปงบหน๎ารายจําย
3.3 รายละเอียดโครงการ ทุกโครงการที่ดาเนินงานในปี 2559

ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู๎นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศและภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและสํงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข๎าสูํสากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยํางทั่วถึง ตํอเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
5. สร๎างเครือขํายความรํวมมือให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร๎างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู๎เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สํงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก๎าวหน๎าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ

9. สร๎างเครือขํายความรํวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตํางประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. สํงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

นโยบาย และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู๎ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด๎านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การสํงเสริมบทบาทและใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์กับการใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืน
10. การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได๎โดยมีความใฝ่รู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร๎างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให๎เป็นที่
ต๎องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
ความจาเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู๎ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให๎
มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง

4.3 ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
รํวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ กระจาย อานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสูํสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร๎อม โดยให๎สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได๎อยํางอิสระและคลํองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชํวงวัยโดยสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํที่
สามารถประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู๎และหลักสูตร
ให๎เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู๎และคุณธรรมเข๎าด๎วยกันเพื่อให๎เอื้อตํอการพัฒนาผู๎เรียน ทั้งใน
ด๎านความรู๎ ทักษะ การใฝ่เรียนรู๎ การแก๎ปัญหา การรับฟังความเห็นผู๎อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน๎นความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติ ศาสตร์ และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559) มี
แนวคิดที่มีความตํอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร๎างสมดุลการ
พัฒนา ” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให๎บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให๎การพัฒนาและ
บริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยํางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล๎อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อยําง “มีเหตุผล” และใช๎หลัก “ความพอประมาณ” ให๎เกิดความ
สมดุลระหวํางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวํางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการ

แขํงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวํางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม“ระบบภูมิคุ๎มกัน” ด๎วยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให๎เพียงพอพร๎อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต๎องใช๎ “ความรอบรู๎” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน
“คุณธรรม และจริยธรรม ” ในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วย“ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธร3) วัตถุประสงค์
ของแผน
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 25522559) จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม คุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 - 2558
วิสยั ทัศน์
จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้ง
ในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับทุกคน การศึกษาจะนาไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง
ของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพื่อให้เท่าเทียมกัน
ทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
เทียบเท่า
2. พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน
เป็นศูนย์กลาง
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่
เกีย่ วข้องกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มทักษะการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ
1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้
และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทาประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสานึกที่
ดีผ่าน กระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

1.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาขาดแคลนศึกษาในสาขาขาดแคลน
1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัย
และสร้างสรรค์
1.8 สนับสนุนการดาเนินภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.2 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน
8. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
9. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด
10. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ทักษะเดํน เน๎นคุณธรรม นาชุมชน สร๎างคนสู๎งาน
วิสัยทัศน์
พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรให๎มีความรู๎ คูํคุณธรรม นาเทคโนโลยีสูํอาชีพ ได๎อยํางมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น (เกษตรกรรม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครูเทคนิคชั้นสูง เพื่อสนองความต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น
2. ให๎บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกํเยาวชนและเกษตรกรในท๎องถิ่น
3. มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ฝึกให๎ผู๎เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก๎ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได๎
5. ทานุบารุงกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและสนองโครงการพระราชดาริตํางๆ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

“ทักษะเด่น

บริการเยี่ยม”
“ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี”

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน๎นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมเกษตรกร
2. โดยเน๎นการเรียนการสอนแบบ PBL
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด๎วยเทคโนโลยี
4. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา
5. การสนับสนุนและเสริมสร๎างการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี 2553
2. ได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2553
3. ได๎รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2557
3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกาลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ
มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกาลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ
มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
เชื่อมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 1 สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย
มาตรการที่ 1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม
มาตรการที่ 1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้
มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกาลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา
มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ประกอบด้วย
ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
พนักงานธุรการ
พนักงานพิมพ์
พนักงานบริการ
ช่างไม้
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูจ้างสอน/ชาวต่างชาติ
ครูจ้างสอนรายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่
รวม
รวมทั้งสิ้น
อัตรากาลังของสถานศึกษามีจานวนทั้งสิ้น 60 คน

33
2
3

คน
คน
คน

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
13

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2
1
6
8
60

คน
คน
คน
คน
คน

ข้อมูลพื้นฐาน
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับการศึกษา
เอก

1 นายสมมาตร เอียดฉิม

โท


2 นายไพบูลย์ อาพันมาก



3 วําที่ร๎อยตรี ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล

ต่ากวําตรี
ผู๎บริหาร




4 นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์
รวม

ตรี

สาขาวิชาที่สอน

1

2

1

4

ครู
1. นายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์



สาขาวิชาพืชศาสตร์

2 นายพงศา กสิบาล



สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า


3 นายภัสดี ชูสวุ รรณ
4 นางณิชาภา หนูขวัญ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์



สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

5 นายเจริญ สุชาติพงษ์



สาขาวิชาสัตวศาสตร์

6 นายอานันท์ วรกิจ



สาขาวิชาสัตวศาสตร์

7 นายธามรงค์ ตันภิบาล



สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

8

นางจินตนา ศิริธรรม



สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

9

นายสุเทพ ตู๎ลารักษ์



สาขาวิชาชํางกลเกษตร

10 นายธีรธร พงษ์ประดิษฐ์



สาขาวิชาพืชศาสตร์

11 นางสายใจ สุภัคสิริถาวร



สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


12 นายวิสุทธิ์ เพ็งงาน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

13 นางปัญจาภรณ์

ไพลอย



สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

14 นางทิพพวัณณ์

พิมานพรหม



สาขาวิชาบริหารธุรกิจ



สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

15 นางศุลีมาศ สุทธิเนียม

ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชาที่สอน

ระดับการศึกษา
เอก

16 นางวัลประภา อ๎นสุวรรณ

ตรี


17 นายคานวณ แก๎วชํวง



สาขาวิชาพืชศาสตร์

18 นายกิตติภาส

หมึกดา



สาขาวิชาพืชศาสตร์

19 นายสรายุทธ

สุทธิเนียม



สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า



สาขาวิชาสัตวศาสตร์

20 นายวิชัย

โท

ศรีจรัส

ต่ากวําตรี
สาขาวิชาพืชศาสตร์

21 นายนิรันดร์

บุญชัด



สาขาวิชาสัตวศาสตร์

22 นางจิรพัชร์

บุญชัด



สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

23 นางสาวสุธรรม บุญฮก



สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

24 นางสาวสุมิตรา สาเภาพล



สาขาวิชาสัตวศาสตร์

25 นายยุทธนา



สาขาวิชาพืชศาสตร์

สุขจิรัง

26 นายภานุพันธ์ อยูํมานะ



สาขาวิชาชํางกลเกษตร

27 นางปวีณา

อยูํมานะ



สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

28 นางไพรัตน์

ทองมาก




29 นางสาวปัญญา พิเมย
รวม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

13

15

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
1

29

ข้าราชการพลเรือน(ทาหน้าที่สอน)
1

นางมณีโชติ

ช๎างศรี



รวม

1

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1

พนักงานราชการ (ครู)
1 นางสาวสายสุดา ชํางวาด



สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

2 นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ



สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3 นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ



สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล
เอก
ครูจ้างสอน
1 นางสาวณัฐกานต์ อยูํรัมย์
2 Mr.Michael Anthany Miller
รวม
ลูกจ้างประจา
1 นายวิชัย ลือเสียง
2 นายสุนทร สิทธิบุตร
3 นายเสวียน ศรีรัตน์
4 นายประเวศน์ อุไร
5 นายกมล เนตรบุตร
6 นายทวีป เพ็ชรประสม
7 นายชูศักดิ์ ลือเลือง
8 นางสาวสมจิตร สิทธิบุตร
9 นายประสงค์ สวัสดิวงค์
10 นางสาวสมจิตร อมร
11 นายชานาญ จินดาวงค์
12 นายโสพล ผลแก๎ว
13 นายอาพร จันทร์ชนะ
รวม
ลูกจ้างชั่วคราว
1 นางสาวอรวรรณ คานึงการ

สาขาวิชาที่สอน

ระดับการศึกษา
โท

ตรี

ต่ากวําตรี



2

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
2













2
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2 นางสาวน้าผึ้ง สิทธิบุตร
3 นางณิชชา แสงแก๎ว



4 นางณัฐนันท์ บัวแก๎ว



5 นางสาวสุฤทธิ์ สมบัติ



6 นายประสม สิทธิการ



รวม

13

3

3

6

หมายเหตุ
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
ข๎าราชการครู
พนักงานราชการ(ครู)
ครูจ๎างสอน
รวม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ข๎าราชการครู
ข๎าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ(ครู)
รวม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ข๎าราชการครู
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ข๎าราชการครู
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข๎าราชการครู
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ข๎าราชการครู
สาขาวิชาชํางกลเกษตร
ข๎าราชการครู

รวมทั้งสิ้น

3
2
2
7

คน
คน
คน
คน

3
1
1
5

คน
คน
คน
คน

4

คน

6

คน

7

คน

4

คน

2

คน

35

คน

ส่วนที่ 3
สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได๎รับการพิจารณาจัดสรรเบื้องต๎น
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
1. ประมาณการรายรับ
58,435,959
ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
4,560,680
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
2,060,680
- คาดวํามีรายรับในปีตํอไป
2,500,000
ข.เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 53,875,279 บาท
งบบุคลากร
22,758,618
บาท
งบดาเนินงาน
1,108,200
บาท
งบลงทุน
21,675,500
บาท
งบเงินอุดหนุน
2,953,860
บาท
งบรายจํายอื่น
4,505,450
บาท
เงินอุดหนุนคงเหลือ 58
873,651
บาท
2.ประมาณการรายจ่าย
58,435,959
งบบุคลากร
23,330,597
บาท
- เงินเดือนข๎าราชการ
16,795,753
- เงินวิทยฐานะ
1,635,787
- คําจ๎างลูกจ๎างประจา
3,630,502
- คําตอบแทนพนักงานราชการ
696,575
- คําจ๎างครูจ๎างและเจ๎าหน๎าที่
571,980
งบดาเนินงาน
1,598,000
บาท
- คําตอบแทน
40,000
- คําใช๎สอย
838,000
- คําวัสดุ
720,000
- คําสาธารณูปโภค
800,000
งบลงทุน
23,027,500
บาท
ค่าครุภัณฑ์
2,532,000
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(เงินบกศ.)

- ครุภัณฑ์รถตู๎ 15 ที่นั่ง
1,320,000
- ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ๎า
32,000
(เงินงบประมาณ)- ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
303,000
- ครุภัณฑ์ห๎องปฏิบัติการมัลติมีเดีย
377,000
- ชุดให๎อาหารสุกรอัตโนมัติ
500,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
20,495,500
บาท
- อาคารศูนย์วิทยบริการพร๎อมครุภัณฑ์ 11,206,200
- ปรับปรุงบ๎านพักข๎าราชการ
9,289,300
งบเงินอุดหนุน
2,953,860
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ
30,000
- อุดหนุน อศ.กช.
100,000
- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
22,500
- อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแตํอนุบาลฯ
1,864,360
- อุดหนุนนักเรียนเพื่อแก๎ปัญหาความยากจน
300,000
- อุดหนุน อกท.
550,000
- อุดหนุนฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
87,000
งบรายจ่ายอื่น
4,505,450
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ
110,000
- โครงการเรํงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
117,600
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
100,000
- โครงการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
510,000
- โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
116,250
- โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
20,000
- โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร๎างครู
95,000
- โครงการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
330,000
- โครงการสํงเสริมการประกอบอาชีพ
50,000
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎าง
382,000
- ปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย
415,000
- ปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง
252,000
- ปรับปรุงถนน
991,000
- ปรับปรุงอาคารประมง
130,000
- ปรับปรุงอาคารระยะสั้น
356,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ปรับปรุงสานักงาน
- ปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญํ
โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา(บกศ.)

62,000 บาท
279,000 บาท
3,020,552

บาท

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตู้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด / นายภาณุพนั ธ์ อยูํมานะ/ นายวิชัย ศรีจรัส
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3 เพิ่มคุณภาพสถานศึกษา…….
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.......3................ ตัวบ่งชี้...3.9.........
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได๎ทาการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลานาน และได๎จัดการเรียนการสอน
ระบบ อศกช. จาเป็นต๎องมีการนิเทศ และพบกลุํม เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ ประกอบกับรถตู๎มีอายุประมาณ 30 ปี ต๎องเสีย
คําใช๎จํายในการบารุงรักษาเป็นจานวนมากในแตํละปี จึงมีความประสงค์ที่จะจัดขอรถตู๎ใหมํ เพื่อใช๎งานในการปฏิบัติการสอน
และมีความปลอดภัยตํอผู๎ปฏิบัติงานซึ่งจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกนักเรียน นักศึกษาเพื่อให๎ในการเดินทางปฏิบัติกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ Fix it center โครงการอบรม
เกษตรกรรมระยะสั้น โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนเป็นต๎น
2. เพื่ออานวยความสะดวกให๎กับครูในการเดินทางไปปฏิบตั ิการสอนตามโครงอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทในแตํ
ละพื้นที่
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการนิเทศนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
4. เพื่อความปลอดภัยของครูบุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
- นักเรียน นักศึกษา สามารถใช๎เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปกิจกรรมโครงการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ Fix it center
โครงการอบรมเกษตรกรรมระยะสัน้ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนเป็นต๎น
- ครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถใช๎เป็นยานพาหนะในการเดินทาง
ปฏิบัติการสอนตามโครงอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทในแตํละพื้นที่ ได๎สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเดินทาง
6.2 เชิงปริมาณ :
- รถตู๎ 15 ที่นั่ง 1 คัน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการ
4.สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์

1,320,000

บาท

รวมงบประมาณ ............1,320,000................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 คัน

1,320,000

1,320,000

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์
- รถตู้ 15 ที่นั่ง
รวมงบประมาณ

1,320,000

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): นักเรียน นักศึกษา ครู ได๎รับรถตู๎ 15 ที่นั่งจานวน 1 คัน
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักเรียน นักศึกษา ร๎อยละ 90 ได๎ใช๎รถตู๎เป็นยานพาหนะในการรํวมกิจกรรมโครงการ
ตํางๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎ใช๎ประโยชน์จากรถตู๎ในการเดินทางไปปฏิบัติการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกคนในวิทยาลัย
ลงชื่อ ...............................................
( นายนิรันดร์ บุญชัด )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ………งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)………………………………………………..
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....................................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...............................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบํงชี้.......................3.9........................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีพื้นที่รับผิดชอบในการตัดหญ๎ารอบอาคาร สานักงาน เป็นจานวนมาก
ประกอบกับเครื่องตัดหญ๎าของวิทยาลัยฯ ได๎ผํานการใช๎งานมาเป็นระยะเวลานานและเสื่อมหมดสภาพตํอการใช๎งาน ดังนั้นทาง
งานพัสดุกลางมีความจาเป็นต๎องจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ ใช๎ในการปฏิบัติงาน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า
2. เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถดาเนินงานได๎อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6.2 เชิงปริมาณ : มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช๎อยํางตํอเนื่องเพียงพอในการปฏิบัติงาน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน เสนอโครงการ/ดาเนินการโครงการ/สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ พัสดุกลางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์
..................................32,000.-......................................... บาท
รวมงบประมาณ ....................32,000.-....................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

ค่าครุภัณฑ์
1.เครื่องตัดหญ๎า
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

4 เครื่อง
8,000.32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

32,000.-

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): ……มีเครื่องตัดหญ๎า เพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): …มีเครื่องตัดหญ๎า เพียงพอในการปฏิบัติงาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ รองฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ.....................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6.กลยุทธ์ 5 นาระบบ ICT มาใช๎ในการบริหารจัดการ.............
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3........ ตัวบ่งชี้.....3.9.............................................................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
งานสารบรรณ และงานวางแผนละงบประมาณ ได๎ให๎ความสาคัญตํอการนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช๎
เป็นเครื่องมือหลักในการดาเนินงาน เป็นภารกิจหลักในการจัดการด๎านงบประมาณ ในการวางแผน จัดทาบริหารและ
ประเมินผล รวมทั้งการให๎บริการ รองรับงานบริหารภายในตําง ๆ ได๎แกํ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพรํสารสนเทศให๎กับบุคคลภายนอก การเข๎าถึงระบบ สารสนเทศผํานระบบอินเทอร์เน็ต โดยครุภณ
ั ฑ์

คอมพิวเตอร์ที่นามาใช๎งานรํวมกับระบบงานตําง ๆ ดังกลําวนั้น ต๎องมีคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ให๎มากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับนามาใช๎ในราชการ ของงานสารบรรณ และงานวางแผนและงบประมาณ
จานวน 2 เครื่อง ในระดับผู๎ใช๎งาน ซึ่งจัดหาสาหรับรองรับการปฏิบตั งิ าน งานสารบรรณ และงานวางแผนและงบประมาณ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อให๎งานสารบรรณ และงานวางแผนและงบประมาณใช๎ในงานราชการของวิทยาลัยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๏ตบุ๏ค จานวน 2 เครื่อง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1.นาเสนอโครงการ
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุค๏ งานสารบรรณ และงานวางแผน จานวน 2 เครื่อง สาหรับสานักงาน
ราคาไมํเกิน 20,000 บาท
3.สรุปผลการดาเนินงาน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์

.............................40,000................................................. บาท

รวมงบประมาณ ...........................40,000......................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2 เครื่อง

20,000.-

40,000.-

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
รวมงบประมาณ

40,000.-

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): เครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏คงานสารบรรณ งานวางแผนและงบประมาณ จานวน 2 เครื่อง
ผลลัพธ์ (Out comes): มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยไว๎ใช๎งาน ทาให๎สามารถขับเคลื่อน ภารกิจ นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของวิทยาลัย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลจากการลงทะเบียนการใช๎งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ลงชื่อ ...............................................
( นางมณีโชติ ช๎างศรี )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเดินทางไปราชการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3............................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....2..................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3......... ตัวบ่งชี้.........3.4,3.9.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในแตํละปีงบประมาณ จาเป็นต๎องจัดสํงข๎าราชการและลูกจ๎างประจา ข๎าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และ
ลูกจ๎างชั่วคราว เข๎ารับการอบรมสัมมนาหรือปฏิบัตริ าชการตามคาสัง่ ที่มอบหมาย จึงจาเป็นจ๎องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเดินทางราชการของข๎าราชการ และลุกจ๎างประจาปฏิบตั ิงานได๎โดยเรียบร๎อย
2. เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1.ข๎าราชการ จานวน 33 คน ข๎าราชการพลเรือน จานวน 2 คน
พนักงานราชการ จานวน 3 คน ลูกจ๎างชั่วคราว จานวน 6 คน สามารถเดินทางไปปฏิบัตริ าชการตามคาสั่งได๎
6.2 เชิงปริมาณ : บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความรูค๎ วามสามารถ
มากขึ้น สามารถปฏิบตั ิงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน เสนอโครงการ/ดาเนินการโครงการ/สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ .อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

.....................400,000.-................................. บาท

รวมงบประมาณ ....................400,000.-............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าใช้สอย
- คําพาหนะ เบี้ยงเลีย้ งและที่พัก
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน
400,000

400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): บุคลากรมีความรู๎ความสามารถเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

ผลลัพธ์ (Out comes): งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากรายงานผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบารุงการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 โครงการ/งานตํอเนื่อง

 โครงการ/งานใหมํ

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่......3...........................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....3.......................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....3......... ตัวบ่งชี้.......3.10..............................................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันจานวนลูกจ๎างไมํเพียงพอตํอการปฏิบตั ิงานประจาของวิทยาลัย จึงจาเป็นต๎องจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว มาสมทบ
ในการทางานเพื่อไมํให๎เกิดความเสียหายตํอราชการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎งานตํางๆ ของวิทยาลัย สามารถดาเนินไปได๎ด๎วยดีและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นแรงงานเสริมสร๎างสนับสนุนงานด๎านที่ขาดแคลนเนื่องจากลูกจ๎างประจาไมํเพียงพอ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถดาเนินงานด๎านการเงิน งานบริหารงานทั่วไป งานบัญชี งานประกันคุณภาพมาตรฐาน
ศึกษา งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาประมง
และแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
6.2 เชิงปริมาณ :
- ลูกจ๎างชั่วคราว ประจางานบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 คน
- ลูกจ๎างชั่วคราว ประจางานแผนงานและงบประมาณ
จานวน 1 คน
- ลูกจ๎างชั่วคราว ประจางานฝ่ายพัสดุ
จานวน 1 คน
- ลูกจ๎างชั่วคราว ประจาแผนกวิชาประมง
จานวน 1 คน
- ลูกจ๎างชั่วคราว ประจาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
จานวน 1 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน เสนอโครงการ/ดาเนินการโครงการ/สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค 2558-30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าตอบแทน

................... 553,980....................................................... บาท

- ค่าใช้สอย

........................18,000..................................................... บาท

รวมงบประมาณ ...............571,980................................................ บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

3คน/12เดือน

1,500.-

18,000

12 เดือน

10,000

120,000

2. คําตอบแทนลูกจ๎างชั่วคราวฝ่าย
แผนงานฯ
3. คําตอบแทนลูกจ๎างชั่วคราวงานพัสดุ

12 เดือน

10,000

120,000

12 เดือน

10,000

120,000

4. คําตอบแทนลูกจ๎างชั่วคราวแผนก
วิชาประมง
5. คําตอบแทนลูกจ๎างชั่วคราวแผนก
วิชาอุตสาหกรรม

12 เดือน

8,215

96,990

12 เดือน

8,215

96,990

ค่าใช้สอย
- เงินประกันสังคม
ค่าตอบแทน
1. คําตอบแทนลูกจ๎างชั่วคราวงาน
บริหารทั่วไป

รวมงบประมาณ

571,980

จานวนเงิน

หมายเหตุ

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): ได๎บุคลากรมาปฏิบตั ิงานราชการจานวน 6 คน
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถบริการงานในฝ่าย งานบริหารทั่วไป งานแผนงานฯ งานฝ่ายพัฒนาฯ งานพัสดุ
แผนกวิชาประมง และแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
- จากรายงานที่ได๎จากผลดาเนินงานของโครงการ
- จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเอกสารการพิมพ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมณีโชติ ช๎างศรี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3..............................................................................................................

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..3 เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ.........................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......3..................... ตัวบํงชี้..3.4,3.9...............................................................

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการบริหารด๎านเอกสารให๎แกํบุคลากรของวิทยาลัย จัดทาหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-สํง คาสั่งของ
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการเอกสารการเรียนการสอนของครูแผนกวิชาตํางๆ
5.2 เพื่อบริการการเผยแพรํการจัดทากิจกรรมฝ่ายตํางๆของคณะครูและนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : บริการด๎านเอกสารการพิมพ์ตํางๆ ตลอดปีการศึกษา 2559
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถให๎บริการเอกสารตํางๆ ของวิทยาลัยแกํครู คนงาน นักเรียนนักศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพทัง้ ด๎านการสอนและงานธุรการ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการบริการการจัดทาเอกสารการการเรียนการสอน
4. สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ..
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา.
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ..................................50,020............................................ บาท
รวมงบประมาณ .....................50,020......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-กระดาษโรเนียว K36A

8 มัด

1,680

13,440

-หมึก เครื่องถํายเอกสาร IR 3300

3 ขวด

3,000

9,000

-กระดาษไขแมํพิมพ์รุํน CPMT 15

6 ม๎วน

3,130

18,780

-หมึกพิมพ์สาเนาสีดา ริโก๎ JP12

16 กลํอง

550

8,800

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

50,020 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัย

หมายเหตุ

เพื่อจัดทาหนังสือราชการภายใน และภายนอก
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถบริการบุคลากร ทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัย และสามารถดาเนินการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นางมณีโชติ ช๎างศรี)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานสารบรรณ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางมณีโชติ ช๎างศรี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..3 เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ.........................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......3..................... ตัวบํงชี้..3.4,3.9...............................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการบริหารด๎านเอกสารให๎แกํบุคลากรของวิทยาลัย จัดทาหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-สํง คาสั่งของ
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการด๎านเอกสารหนังสือตําง ๆ ให๎แกํบุคลากรวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อจัดซื้อวัสดุในการดาเนินงานตําง ๆ ของระบบสารบรรณ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถบริการด๎านเอกสารให๎แกํบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และสามารถดาเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : -หนังสือราชการภายในวิทยาลัย
จานวน 2,500 ครั้ง/ปี
-หนังสือราชการภายนอก
จานวน 1,250 ครั้ง/ปี
-คาสั่งวิทยาลัย
จานวน 150 ครั้ง/ปี
-จัดทาภาพกิจกรรมตํางๆ ของวิทยาลัย
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน จัดทาหนังสือราชการ รับ-สํง บันทึกข๎อความ คาสั่ง และหนังสืออื่น ๆ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา.
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ..................................49,860............................................... บาท
รวมงบประมาณ ..................49,860.............................................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

-ตลับหมึก HP 36 A

3 ชุด

2,990

8,970

-ตลับหมึก Epson Bk 1 ขวด/1 สี

8 ขวด

320

2,560

-ตลับหมึก HP Laser 80 A

7 ชุด

3,990

27,930

16 กลํอง

650

10,400

-กระดาษดับเบิลเอ
รวมงบประมาณ

49,860 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัย
เพื่อจัดทาหนังสือราชการภายใน และภายนอก
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถบริการบุคลากร ทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัย และสามารถดาเนินการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นางมณีโชติ ช๎างศรี)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงานพัสดุกลาง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)

2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..3............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา........................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบ่งชี้.......................3.9........................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยงานพัสดุกลางมีระบบการจัดเก็บข๎อมูลตํางๆ ของงานพัสดุ ซึ่งมีจานวนมาก จึงจาเป็นที่จะต๎องซื้อวัสดุสานักงาน
มาใช๎ในการดาเนินงานของงานพัสดุและบริการแตํละงาน แตํละฝ่าย เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงานของงานพัสดุและสาหรับบริการแตํละงาน แตํละฝ่าย
2. เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถดาเนินงานพัสดุได๎อยํางรวดเร็วถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช๎อยํางตํอเนื่องเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการ
4. สรุปโครงการ

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ งานพัสดุกลางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
..................................200,000.-........................................ บาท
รวมงบประมาณ ....................200,000.-....................... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ

1.กระดาษโรเนียวยาว K 36
2.แฟ้มเก็บเอกสาร 120F ตราช๎าง
3.คลิบหนีบสเตนเลส 100 ตัว
4.กระดาษการ์ดสีทาปกสีเหลือง
5.กระดาษการ์ดสีทาปกสีชมพู
6.สมุดเบอร์ 2 หุ๎มปก
7.หมึกพิมพ์ HP Laserjet 78 A
8.แฟ้มเสนอเซ็นต์
9.เครื่องสารองไฟ
10.กระดาษการ์ดสีทาปกสีเขียว
11.กระดาษการ์ดสีทาปก สีฟ้า
12.กระดาษถํายเอกสาร A4
13.กระดาษกาวสองหน๎าหนา
14.คลิบดา 2 ขา เบอร์ 110
15.คลิบดา 2 ขา เบอร์ 109
16.ปากกา
17.โพสต์อิท
18.กาวน้า
19.หมึก Canon
20.กระดาษการ์ดสี F4
21.เทปผ๎า ขนาด 1.5 นิ้ว
รวมงบประมาณ

10 มัด
30 แฟ้ม
4 โหล
50 รีม
50 รีม
24 เลํม
3 กลํอง
36 แฟ้ม
2 ตัว
50 รีม
50 รีม
150 รีม
40 ม๎วน
40 กลํอง
40 กลํอง
100 ด๎าม
48 อัน
48 หลอด
10 ตลับ
50 รีม
35 ม๎วน

1,680
150
180
128
128
50
3,030
140
1,860
128
128
650
215
30
50
20
80
40
720
150
62
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

16,800
4,500
720
6,400
6,400
1,200
9,090
5,040
3,720
6,400
6,400
97,500
8,600
1,200
2,000
1,500
3,740
1,920
7,200
7,500
2,170

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช๎อยํางตํอเนื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี

งบประมาณ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ

หมายเหตุ

-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 4. ดานการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6...เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
กลยุทธ 3 จัดสรรทรัพยากร/งบประมาณอยํางเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบํงชี้ 3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในการที่วิทยาลัยต๎องมีการติดตํอประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ นัน้ โดยการใช๎ยานพาหนะของวิทยาลัย
ฯ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯในการใช๎ยานพาหนะ เครื่องทุํนแรงฟาร์มและเครื่องมืออื่นๆ ที่
จาเป็นต๎องใช๎น้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นเพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเตรียมน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นไว๎บริการแกํครู-อาจารย์ผเู๎ ดินทางไปสอนตามอาเภอตํางๆ
2. เพื่อใช๎กับรถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จานวน 7 คัน
3. เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
6. เป้าหมาย
6.1เชิงคุณภาพ : ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จานวน 7 คัน ที่ต๎องใช๎น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหลํอลืน่ ไว๎บริการ
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถให๎บริการยานพาหนะแกํครู-อาจารย์ ผู๎เดินทางไปสอนตามอาเภอตํางๆ จานวนที่ใช๎
รถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จานวน 7 คัน มีน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหลํอลื่นใช๎อยํางตํอเนื่องเพียงพอใน
การปฏิบัติงานตลอด ปีงบประมาณ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน เสนอโครงการ/ดาเนินการโครงการ/สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ...............................180,000.-.......................... บาท
รวมงบประมาณ ....................180,000.-.................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1.น้ามันดีเซล

2,500 ลิตร

30

75,000

2.น้ามันแก๏สโซฮอล์ 95

2,300 ลิตร

36

82,800

3.น้ามันเครื่องดีเซลไดนามิกฯ

30 แกลลอน

700

21,000

4.น้ามันเครื่อง 2 T 0.5ลิตร

24 กระป๋อง

65

1,200

รวมงบประมาณ

180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จานวน 7 คัน ที่ตอ๎ งใช๎น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหลํอลื่นไว๎บริการ
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยแกํครู-อาจารย์ ที่ใช๎เดินทางไปสอนนักเรียน นักศึกษา อศ.กช. ของวิทยาลัยฯ ที่ใช๎บริการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการบารุงรักษารถยนต์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบํงชี้ 3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช๎ในการสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาตํางๆ จานวน 8 คัน
มีความจาเป็นต๎องมีการซํอมบารุงเพื่อให๎รถยนต์ทั้งหมดอยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานและมีความปลอดภัยตํอผู๎ปฏิบตั ิงานและ
กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบารุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดให๎อยูํในสภาพใช๎งานอยํางมี ประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย
2. เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอทางราชการ
6. เป้าหมาย

6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯทั้งหมดให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยแกํครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาที่ใช๎
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถดูแลและบารุงรักษารถยนต์ตําง ๆ ดังนี้
1. รถยนต์โตโยต๎า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข 136 พังงา
2. รถตู๎ 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 4ฝ-9146 กทม.
3. รถตู๎ 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 597 พังงา
4. รถปิดอัพ หมายเลขทะเบียน น 1741 พังงา
5. รถบรรทุก 6 ล๎อ หมายเลขทะเบียน 2 น-2775 กทม.
6. รถบรรทุก 6 ล๎อ หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา
7. รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา
8. รถยนต์โตโยต๎า 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินการโครงการ
 
3.สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

...............................100,000.-........................บาท

รวมงบประมาณ .......................100,000.-............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกข 136 พังงา
2. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4ฝ-9146 กทม.
3. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 597 พังงา
4. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน น 1741 พังงา
5. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 น-2775 กทม.
6. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา
7. คําจ๎างซํอมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา
8. คําจ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกค 3944 พังงา

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมงบประมาณ

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
แกํผู๎ใช๎
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยแกํครู-อาจารย์-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ที่ใช๎บริการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3.........................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบ่งชี้.......................3.9........................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยครุภัณฑ์หลายชนิดของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช๎งานมานานหลายปีทาให๎มีสภาพชารุด เสื่อมโทรม
จาเป็นต๎องมีการซํอมแซมให๎สามารถใช๎งานได๎ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติและกํอให๎เกิดประโยชน์ตอํ ทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อซํอมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัยฯที่ชารุดให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ
2. เพื่อซํอมแซมทรัพย์สินของแผนก,ฝ่ายและคณะวิชาตําง ๆภายในวิทยาลัยทั้งหมด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถซํอมแซมทรัพย์สินตํางๆ ของวิทยาลัยฯที่ชารุดให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถซํอมแซมครุภัณฑ์ตํางๆ เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องโรเนียว เครื่องถํายเอกสาร พัดลม เครื่องตัดหญ๎า โต๏ะ เก๎าอี้ ตู๎เย็น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถํายรูป
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได๎ตลอด 1 ปี งบประมาณ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
เหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินการโครงการ
3.สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา









8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

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

- ค่าใช้สอย

...............................90,000.-............................................ บาท

รวมงบประมาณ

.......................100,000.-............................. บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. หินคลุก
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างซํอมเครื่องคอมพิวเตอร์
2.คําจ๎างซํอมเครื่องตัดหญ๎า
3.คําจ๎างซํอมเครื่องปรับอากาศ
4.คําจ๎างซํอมโทรทัศน์
5.คําจ๎างซํอมเครื่องปริ้นเตอร์
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ
5 รถ

ราคา/หน่วย
2,000.-

30 เครื่อง
10 เครื่อง
10 เครื่อง
3 เครื่อง
5 เครื่อง

1,000.1,000.3,400.2,000.2,000.100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

จานวนเงิน

หมายเหตุ

10,000.30,000.10,000.34,000.6,000.10,000.-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): ……สามารถซํอมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ที่ชารุดให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
ผลลัพธ์ (Out comes): … ครุภณ
ั ฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯใช๎งานได๎ปกติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงงานด้านอาคารสถานที่

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่......3......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบํงชี้..................3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยอาคารประกอบและบ๎านพักครูของวิทยาลัยฯ ได๎กํอสร๎างมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทาให๎อาคารตํางๆ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช๎งานและเพื่อให๎การใช๎ประโยชน์จากอาคารดังกลําว เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จาเป็น
จะต๎องซํอมแซมและบารุงรักษาให๎อยูํในสภาพดี ปลอดภัยตํอผู๎ใช๎และผู๎อยูํอาศัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อซํอมแซมอาคารตําง ๆภายในวิทยาลัยฯ
2. เพื่อซํอมแซมบ๎านพักครู
3. เพื่อซํอมแซมบ๎านพักผู๎อานวยการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถซํอมแซมอาคารตํางๆของวิทยาลัยที่ชารุดให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อซํอมแซมและเปลี่ยนหลังคากระเบื้องที่ชารุดของอาคารประกอบและบ๎านพัก ทั้งหมดตลอด
1 ปี งบประมาณ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินการโครงการ       
 
3.สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

...............................65,500.-............................................ บาท

- ค่าใช้สอย

................................24,500.-...........................................บาท

รวมงบประมาณ ....................90,000.-............................. บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
1. ตะปู 3 นิ้ว

2 ลัง

900

1,800

2. ตะปู 2 ½ นิ้ว

2 ลัง

900

1,800

3.ทํอ PVC ½”

200 เส๎น

50

10,000

4.ข๎อตํอ PVC ½”

60 อัน

20

1,200

5.ข๎องอ 90 ½”

60 อัน

20

1,200

6.คลิ๊บ PVC ½”

60 อัน

20

1,200

10 กระป๋อง

100

1,000

8.ข๎องอเกลียวใน PVC ½”

30 อัน

10

300

9.ข๎อตํอเกลียวใน PVC ½”

30 อัน

10

300

10.ข๎อตํอเกลียวใน 1 ¼”

30 อัน

30

900

11.สามทาง ½”

30 อัน

30

900

12.สะดืออําง

30 อัน

100

3,000

13.หลอดไฟ 20 w

2 กลํอง

1,000

2,000

14.ชุดขาหลอดไฟ 20 w

2 กลํอง

1,000

2,000

15.ชุดขาหลอดไฟ 40 w

2 กลํอง

1,000

2,000

16.สตาร์เตอร์

4 กลํอง

500

2,000

17.สายไฟ 2 * 1.5 VAF

1 ม๎วน

2,000

2,000

18.สายไฟ 2 * 2.5 VAF

1 ม๎วน

2,000

2,000

19.โคมไฟถนนหลอดยาว 1 * 36 w

5 โคม

1,000

5,000

20.โคมไฟถนนหลอดยาว 2 * 36 w

5 โคม

1,200

6,000

21.สวิทซ์ไฟพานาโซนิค

2 กลํอง

500

1,000

5 ตัว

200

1,000

23.สายไฟ NYY (2 * 2.5)

30 เมตร

100

3,000

24.เหล็กรางลูกถ๎วย 4 ชํอง

10 ชุด

300

3,000

100 เมตร

10

1,000

10 ตู๎

200

2,000

27.แผงรองตู๎ไฟฟ้า 8 * 23”

10 แผง

100

1,000

28.บล็อคลอย

20 อัน

20

400

29.หน๎ากาก

20 อัน

30

600

10 หลอด

100

1,000

7.กาวทาทํอ 100 กรัม

22.เบรคเกอร์

25.ลวดอลูมเิ นียม
26.ตู๎สะพายไฟ 6 * 12

30.หลอดตะเกียบ 9 - 13 w

หมายเหตุ

31.หลอดตะเกียบ 25 w

10 หลอด

100

1,000

32.แป้นยึดขาหลอดตะเกียบ

30 อัน

20

600

33.โคมไฟกลม

3 ชุด

200

600

34.หลอดสปอทไลท์

10 หลอด

100

1,000

35.หลอดแสงจันทร์ชนิดใส

3 หลอด

300

900

36.น๏อตยึดเสาไฟฟ้าเสา 8 m

40 ตัว

20

800

ค่าใช้สอย
-คําจ๎างซํอมแซมอาคารประกอบและ
บ๎านพักครู
-คําบริการแก๎ไขไฟฟ้าขัดข๎อง
รวมงบประมาณ

22,500
2,000
90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): …สามารถซํอมแซมอาคารประกอบและบ๎านพักของวิทยาลัยฯ ที่ชารุดให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกติ
ผลลัพธ์ (Out comes): ………อาคารประกอบและบ๎านพักของวิทยาลัยฯ ที่ชารุดสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงานอาคารสถานที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)

2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.......2..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....3...........................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบํงชี้..................3.8,3.9.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยงานอาคารสถานที่มีหน๎าที่ดูแล บารุงรักษา อาคารทั้งหมดในวิทยาลัยฯ ซึ่งอาคารตําง ๆจะต๎องมีการบารุงรักษา
ทาความสะอาด เพื่อให๎มีสภาพที่ดใี ช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์

เพื่อมีวัสดุเพียงพอในการทาความสะอาดอาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ ได๎รับการดูแลรักษาและมีความสะอาด
6.2 เชิงปริมาณ : อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน เสนอโครงการ/ดาเนินการโครงการ/สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

....................................30,000.-....................................... บาท
รวมงบประมาณ ....................30,000.-............................. บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
1.สารเคมีกาจัดปลวกชนิดสเปรย์

2 โหล

900

1,800

2.สารเคมีกาจัดปลวกชนิดน้า ½ ลิตร

6 ขวด

550

3,300

3.ไม๎กวาดดอกอ๎อ

60 อัน

40

2,400

4.ไม๎กวาดก๎านมะพร๎าว

40 อัน

55

2,200

5.ไม๎กวาดหยากไย๎

20 อัน

30

600

6.ขันน้า

1 โหล

230

230

7.ถังน้า

2 โหล

710

1,420

8.ผ๎าดิบถูพื้น
9.แปรงถูพื้นด๎ามยาว
10.ฟองน้าสก็อตไบท์
11.น่ายาถูพื้น
12.ผ๎าสีฟ้า
13.ผ๎าสีขาว
14.ผ๎าสีเขียว
15.ผ๎าสีเหลือง
16.ธงชาติ

15 ผืน
40 อัน
10 อัน
10 ขวด
1 ม๎วน
2 ม๎วน
1 ม๎วน
2 ม๎วน
20 ผืน

20
40
15
70
1,800
1,800
1,800
1,800
100

300
1,600
150
700
1,800
3,600
1,800
3,600
2,000

หมายเหตุ

17.ธงสีประจาพระมหากษัตริย์
18.น้ายาเช็ดกระจก
รวมงบประมาณ

20 ผืน
2 โหล

100
250
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

2,000
500

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช๎อยํางตํอเนื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....3....เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ.....................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.......เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...........................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบํงชี้..................3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยวิทยาลัยฯ ได๎ดาเนินการจ๎างเก็บขยะ ภายในวิทยาลัยฯเป็นรายเดือน กับทางองค์การบริหารสํวน
ตาบลกระโสม เพื่อแก๎ปัญญาที่ทิ้งขยะ และเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ
2. เพื่อแก๎ปัญหาที่ทิ้งขยะภายในวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลือ่ น
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ตํอ 1 ครั้ง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1.เสนอโครงการ 2.ดาเนินการโครงการ 3.สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................

- ค่าใช้สอย

.....................15,000.-............................. บาท

รวมงบประมาณ ....................15,000.-........................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

12 เดือน

1,250

15,000

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
- คําจ๎างเหมาเก็บขยะ
รวมงบประมาณ

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): จัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ตํอ 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes): ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลื่อน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการทาความสะอาดเครื่องนอนครูเวร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3..............................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3....................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งชี้.....3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เวรรักษาการณ์ประจาคืนจะมาปฏิบัติหน๎าที่ที่ห๎องพักครู ซึ่งห๎องดังกลําวมีอุปกรณ์เครื่องนอนที่จะต๎องให๎สะอาดอยูํ
ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
เพื่อทาความสะอาดเครื่องนอนห๎องพักครูเวร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : เครื่องนอนห๎องพักครูเวรมีความสะอาด
6.2 เชิงปริมาณ : ทาความสะอาดผ๎าหํม ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน จานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1.เสนอโครงการ 2.ดาเนินการโครงการ 3.สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

................................2,640.-.............................................. บาท

รวมงบประมาณ ....................2,640.-............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าใช้สอย
1.คําจ๎างซักผ๎าหํม ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน
จานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง

12 เดือน

220

2,640

รวมงบประมาณ

หมายเหตุ

2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): …ทาความสะอาดผ๎าหํม ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน จานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes): ………เครื่องนอนห๎องครูเวรสะอาด ตลอด 1 ปี งบประมาณ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
-จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการโดย
ใช๎แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวปัญญา พิเมย หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบํงชี้ 3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถานศึกษาที่ต๎องมีการประชาสัมพันธ์ด๎านขําวสารและกิจกรรม เพื่อสร๎าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีให๎แกํวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการขําวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
5.2 เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์อนั ดีแกํหนํวยงานทั้งภายในและภายนอก
5.3 เพื่อจัดซื้อวัสดุในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถบริการขําวสาร กิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในภายนอกวิทยาลัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ ต.ค. 2558

7.1.2 ดาเนินโครงการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.1.3 สรุปโครงการ 30 ก.ย. 2559
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
.......................4,260................................. บาท
- ค่าตอบแทน .....................50,000................................. บาท
- ค่าใช้สอย
......................15,750................................ บาท
รวมงบประมาณ ......................70,010............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่
ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

- กระดาษโฟโต๎

2

180

360

- ตลับหมึกสี Epson L355

1

3,900

3,900

- แผํน ส.ค.ส.พร๎อมซอง

50

15

750

10

1,500

15,000

500 เลํม

100

50,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

คําใช๎สอย
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
คําจัดเหมาจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา
รวมงบประมาณ

70,010

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): - จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทา ส.ค.ส.ของวิทยาลัย
- จัดทาภาพกิจกรรมตํางๆ ของวิทยาลัย
- จัดทาจดหมายขําววิทยาลัย
- จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถบริการขําวสาร กิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกและสามารถดาเนินการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางสาวปัญญา พิเมย )
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงานการเงินและบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี/
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.9 3.11
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันมีการพิมพ์เอกสารทางการเงินและบัญชีเป็นจานวนมากทั้งระบบมือและระบบ GFMIS ทาให๎งาน
การเงินและบัญชีจาเป็นต๎องใช๎หมึกพริ้นเป็นจานวนมาก เพื่อให๎สามารถทางานได๎ทันตํอเวลาและเกิดประสิทธิภาพตํอวิทยาลัย
ตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสํงเสริมการจัดทาเอกสารทางการเงินและบัญชีให๎กับวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให๎มีวัสดุใช๎ในงานการเงินและบัญชีอยํางเพียงพอ
6. เป้าหมาย
7.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานการเงินและบัญชีได๎วสั ดุเพื่อใช๎ในงานจานวน 4 รายการ
7.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให๎งานการเงินและบัญชีวัสดุใช๎ในการทางานอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติจากจัดทาโครงการ 2. จัดหาวัสดุ
3. สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.
- ค่าวัสดุ..........................27,825................. บาท
รวมงบประมาณ ..............27,825................ บาท (งบโครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงานพัสดุกลาง)
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- หมึก Hp Laserjet Rro 400 MFP
- หมึก EPSON L210
- กระดาษดับเบิลเอ
- กระดาษสี A 4 (เขียว ฟ้า ชมพู)
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ
5 ตลับ
4 ขวด
8 กลํอง
15 รีม

ราคา/หน่วย
3,990
350
650
85
27,825

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

19,950
1,400
5,200
1,275

(เบิกจากงบโครง
การจัดซื้อวัสดุ
กลางงานพัสดุกลาง
ควบคุมตามยอดงบ)

ผลผลิต (Out puts): ได๎วัสดุที่ใช๎ในงานการเงินและบัญชีที่มีคณ
ุ ภาพ
ผลลัพธ์ (Out comes): การพริน้ เอกสารที่มคี ุณภาพ และทันตํอเวลาทาให๎เกิดประโยชน์ตํอวิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผล
ลงชื่อ ...............................................
( นางทัศน์ดาว นันทโย )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์ บุญชัด/งานทะเบียน /ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบํงชี้ 3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
งานทะเบียน ได๎จดั ทาบัตรลงทะเบียน ออกใบประกาศนียบัตร ออกใบ รบ. ออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา การ
ปฏิบัติงานจาเป็นต๎องมีวัสดุสานักงาน เพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ให๎การปฏิบัติงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
5.2 มีวัสดุสานักงานใช๎อยํางพอเพียง
5.3 มีกระดาษใช๎ออกเอกสารงานทะเบียนพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อใช๎เป็นวัสดุ-อุปกรณ์ เอื้ออานวยตํอการปฏิบตั ิงานของงานทะเบียน
6.2 เชิงปริมาณ :
- เพื่อใช๎ในการดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บหลักฐาน ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 392 คน
- เพื่อจัดการออกหลักฐานสาคัญทางการศึกษาของนักศึกษา จานวน 200 ชุด
- เพื่อรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา จานวน 392 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน จัดทาเอกสารงานทะเบียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ งานทะเบียน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

11,100
11,100

บาท
บาท (งบโครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานงานพัสดุกลาง)

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
- กระดาษ A4 หนา 80 แกรม สีขาว
- กระดาษ A4 หนา 190 แกรม สีขาว
- หมึกสีดา เครื่อง hp รุํนLacer Jet
Pro MEP M 225dw
- หมึก FUJI Xerox รุํน Docu Print
CP 105 b
รวมงบประมาณ

20 หํอ
12 หํอ

120
100

2400
1,200

1 กลํอง

3,500

3,500

1 ชุด

4,000

4,000

4 ลัง
กระดาษ PVC
มาร์ชแมลโลว์ หํอ
ละ 50 แผํน
สีและขาวดา

11,100 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): งานทะเบียนมีวัสดุสานักงานพอเพียง
ผลลัพธ์ (Out comes): เอกสารงานทะเบียนมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 (D) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..............
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6....เพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการ......................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบํงชี้.........3.10...............................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ มีความสาคัญ เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู๎ ความ
เข๎าใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ ที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู๎ของผู๎อื่นที่เป็นมุมมองใหมํ ๆ ในการชํวยกระตุ๎นให๎
บุคลากรเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ ตํางกันรํวมกัน ซึ่งเป็นวิธีการ
เรียนรู๎ที่ทาให๎เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนาองค์ความรู๎ใหมํๆ มาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน เพื่อการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเป็นการสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นด๎วยการสร๎างนวัตกรรมและบริการ เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการนาความรู๎ที่ได๎มาปรับประยุกต์ใช๎แก๎ไขปัญหาและการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา การอบรม
และการศึกษาดูงานจะเกิดประโยชน์และมีคุณคําอยํางแท๎จริงกับบุคลากรได๎นั้น บุคลากรควรสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจถึง
แนวทางในการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการสร๎างประสิทธิภาพให๎ได๎ประโยชน์อยํางแท๎จริง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึง
ได๎จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎าง ให๎ครูและบุคลากรได๎มีการพัฒนา
เพิ่มความรู๎และประสบการณ์ ในองค์กร พร๎อมทั้งเป็นการสร๎างขวัญ กาลังใจ และทาให๎ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯมีแนวทาง
ในการปฏิบัติการในทางเดียวกัน
5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎มีการพัฒนาศักยภาพอยํางตํอเนื่อง
5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีภาระงานด๎านอื่นนอกเหนือจากด๎านการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : บุคลากรได๎รับความรู๎และประสบการณ์ สามารถนามาประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน และงาน
ที่รับผิดชอบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : คณะผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎เข๎ารํวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 55 คน และเข๎ารํวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานจานวน 24 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1.เขียน-นาเสนอโครงการ
ต.ค.58
สามารถดาเนินงานอยํางมี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประสิทธิภาพ
2.จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินการ
4-10 ม.ค. 59
4. สรุป-ประเมินผล
มี.ค.59
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 4 -10 มกราคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ 1. ณ หอประชุมสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ไรํสุวรรณฯ
3. ไรํจิมป์ทอมสัน
4. สวนนงนุช
5. โครงการชั่งหัวมัน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
จากเงิน ...............................200,000.-............................................ บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ....................200,000.-............................. บาท

รายการ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่
ราคา/ จานวนเงิน
ต้องการ
หน่วย (บาท)
(หน่วย)
(บาท)

ค่าตอบแทน
1. คําวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. คําวิทยากรบรรยาย
2. คําพาหนะไป-กลับวิทยากร
3. คําที่พักวิทยากร
4. คําจ๎างเหมาบริการ
ค่าวัสดุ
1. ป้ายไวนิลขนาด 1*2 ม.
2. ป้ายโฟมบอร์ด
3. คําถํายเอกสาร
4. ของที่ระลึก
5. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 4 มื้อ(ในวันที่4-5ม.ค59)

6 ชม.X2 คน
3 ชม. X1 คน
1 ครั้งX2
1 คืน 2 ห๎อง
6 วัน
1 ป้าย
1 แผํน
50 ชุด
3 ชิ้น
55 ชุดX4

600
300
4,000
750
13,500

7,200
900
8,000
1,500
81,000

500
250
34
800
25

500
250
1,700
2,400
5,500

หมายเหตุ

6. คําอาหารกลางวัน 2 มื้อ(ในวันที่4-5ม.ค59)
7. คําอาหารเย็น 1 มื้อ (วันที่ 4 ม.ค. 59)
ค่าใช้สอย
1. คําที่พัก
2. คําเบี้ยเลีย้ งในการเดินทางไปราชการ

55 ชุดX2
55ชุดX1
3 คืน X12 ห๎อง
5 วันX24 คน

50
50

5,500
2,750

1,500
240

54,000
28,800

รวมเงินทั้งสิ้น

200,000.* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): ครูและบุคลากรร๎อยละ 90 ได๎ความรู๎และประสบการณ์จากการอบรมและการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช๎และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Out comes): 1.บุคลากรได๎สร๎างความสามัคคีและการทางานเป็นทีม
2.บุคลากรได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-แบบสอบถาม
-สรุปผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ...............................................
(นางศุลีมาศ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ............................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..........................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....3.................... ตัวบ่งชี้...3.4,3.5,3.6........................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การทาการเกษตรที่ผํานมาเกษตรกรมีการใช๎สารเคมีในการเกษตรมากมาย เพราะสะดวกและไมํยุํงยาก แตํผลจาก
การใช๎สารเคมีทาให๎เกิดความเสียหายแกํเกษตรกรเอง และทาลายสิ่งแวดล๎อมตลอดจนผู๎บริโภคที่ได๎รับสารพิษที่ตกค๎างใน
ผลผลิต ผลทางการเกษตร โดยเฉพาะยาฆําแมลงตํา งๆ ในฐานะที่ เป็นวิ ทยาลัย ที่ทาการสอนทางการเกษตรตระหนักถึ ง
ความสาคัญ และได๎เกิดความรํวมมือระหวําง สานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา รํวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศ
ไทย (กฟผ.) จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อเผยแพรํความรู๎ให๎เกษตรกรในการทาการเกษตรปลอดสารพิษ และเป็นการสนองแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีแหลํงการเรียนรู๎แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎ใช๎แหลํงการเรียนรูภ๎ ายในวิทยาลัยประกอบการเรียนการสอน

3. เพื่อให๎เป็นแหลํงการเรียนรู๎ ศึกษาดูงานของเกษตรกร และประชาชนในการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และเกษตรกรมีความรูค๎ วามสามารถในการทาการเกษตร
แบบชีววิถี เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
2. นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และเกษตรกรมีความตระหนักในความสาคัญและมองเห็น
คุณคําของการทาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษา และครูเข๎ารํวมโครงการ จานวนร๎อยละ 80
2. แหลํงเรียนรู๎ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนภายในวิทยาลัย 1 แหลํง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. วางแผนการปรึกษาหารือ/ประชุมคณะกรรมการ
2. สารวจกลุมํ เป้าหมายที่เข๎ารํวมโครงการ
3. เสนอโครงการ
4. ดาเนินกิจกรรมการเกษตร/การประมง/ปศุสตั ว์ (การปลูกผักสวนครัว พืชไรํ.การเลีย้ งปลา
การเลี้ยงไกํ)
5. ดาเนินการกิจกรรมสิ่งแวดล๎อม
6. ติดตามนิเทศโครงการ/ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ................100,000.......................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. แหลํงเรียนรู๎ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนภายในวิทยาลัย 1 แหลํง
2. นักเรียน นักศึกษา และครูได๎รับความรู๎และสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ ร๎อยละ 80
ผลลัพธ์ (Out comes): 1.ผลการประเมินโครงการสามารถนามาเป็นข๎อมูลสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการทา
การเกษตรและการดาเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน
2. การดาเนินโครงการชํวยพัฒนา นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรให๎มคี วามรู๎
ความสามารถในการทาเกษตรแบบปลอดสารพิษ ภาคภูมิใจตํอการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
รายงานที่ได๎จากผลการดาเนินงานของโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการ/งานตํอเนื่อง

 โครงการ/งานใหมํ

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1 เพิ่มปริมาณผูเ๎ รียนสายอาชีพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประเมินภายนอกสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 17,18
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.........4.................... ตัวบ่งชี.้ ......4.1.......................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวฯมีหน๎าที่แนะแนวการศึกษาตํอทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียน
นักศึกษา ในสังกัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเกิดความรู๎ความเข๎าใจในการเกษตรที่แท๎จริงและประกอบการตัดสินใจในการเรียนตํอ
ในสายอาชีพที่เปิดสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่เป็นรุํนพี่ในโรงเรียนนั้นๆไป
ประชาสัมพันธ์ชวนน๎องที่โรงเรียนเดิมเข๎ามาเรียนตามโครงการ “พี่ชวนน๎องเรียนวษท.พังงา”
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข๎ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
3. เพื่อให๎รุํนพี่ที่เรียนอยูํในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได๎ชักชวนรุํนน๎องที่โรงเรียนเดิมเข๎ามาเรียนมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนม.3 และม.6 ในเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 40-50 โรงเรียน สามารถเข๎าใจใน
การ เรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนเข๎ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
3. นักเรียนในระดับพื้นฐานในจ. พังงา ภูเก็ต และกระบี่ได๎รู๎จักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พังงามากขึ้น
6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทาให๎มีนักเรียนเข๎ามีเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
2. ครู-ผู๎ปกครอง -นักเรียนสามารถเข๎าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น

7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พย. 2558 - กพ 2559

7.3 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในเขตการศึกษาเขตจ.พังงา และกระบี่
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ....................................
- ค่าวัสดุ

13,500

บาท

รวมงบประมาณ ..................13,500................................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- ต๎นไม๎ประดับ (ของที่ระลึก)
-แผํนโปสการ์ดประชาสัมพันธ์
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

60 ต๎น
500 ใบ

100
15

6,000
7,500

13,500

หมายเหตุ

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาตํอให๎กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เกิดการ
เรียนรู๎และแนวทางการเรียนการสอนและการดารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผลลัพธ์ (Out comes): 1.มีนักเรียนเข๎ามาเรียนตํอมาขึ้น
2.นักเรียนที่เข๎ามามีความรูค๎ วามเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงามากขึ้น
3.นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมานะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปี 1/2559 และ 2/2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยูํมะนะ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดการอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
4 สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3,6,7…
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ... 3... ตัวบ่งชี้ที่ ...3.3.....
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

ตามที่งานแนะแนวการศึกษาจัดหารอาชีพมีหน๎าที่แนะแนวการศึกษาตํอทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่นๆนอกจากนี้
นอกจากนี้ยังต๎องมีกิจกรรมให๎แกํนักศึกษาที่เข๎ามาใหมํและผูป๎ กครอง ให๎รู๎ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน และการดาเนินการ
เกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและลดการออกกกลางภาคเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาได๎รจู๎ ักครู ที่ต๎องเรียนในรายวิชาและวิทยาลัยตลอดจนงานตํางๆที่นักศึกษาต๎องติดตํอ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมตํางๆให๎กับนักเรียนที่เข๎ามาใหมํ และผู๎ปกครองเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนเกษตร
2. เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ามาใหมํ-ผู๎ปกครอง ได๎รู๎จักคณะผู๎บริหาร ครู งานตํางๆในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
3. เพื่อให๎ผู๎ปกครอง ได๎รจู๎ ักการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนที่เข๎าใหมํ ผู๎ปกครอง ได๎เรียนรู๎การปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยฯ
2. นักเรียนที่เข๎าใหมํ-ผู๎ปกครอง สามารถเข๎าใจและดารงชีวิตในการเรียนการสอนในวิทยาลัย
อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1.สามารถทาให๎นักเรียนที่เข๎าใหมํ ผู๎ปกครองได๎รู๎จักการเรียนการสอนในวิทยาลัยมากขึ้น
2. นักเรียนที่เข๎ามาใหมํ ผู๎ปกครองมีทัศนคติที่ดีแกํวิทยาลัยฯ
3. นักเรียนทีเ่ ข๎ามาใหมํ ผู๎ปกครอง รู๎มรี ะเบียบวินัย และข๎อกาหนดตํางๆในวิทยาลัยฯ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดาเนินการ
เหตุ
ต.ค. พ.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ .............5,000.......................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): สามารถแนะนา แนวทางการปฏิบัตติ นของนักศึกษาที่เข๎าเรียน และผู๎ปกครองวางใจให๎บุตร
หลานเข๎าเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผลลัพธ์ (Out comes): 1.ผู๎ปกครองเข๎าใจการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
2. ผู๎ปกครองมีสํวนชํวยในการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................

(นางปวีณา อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษาที่ 2559 วษท. พังงา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...2......ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน.........................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............6................ ตัวบ่งชี้....6.1,6.3.........................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางานมีหน๎าที่แนะแนวการศึกษาตํอทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่นๆนอกจากนี้
นอกจากนี้ยังต๎องมีกิจกรรมให๎แกํนักศึกษาที่จบออกไปทั้งที่ศึกษาตํอระดับที่สูงขึ้นและออกไปทางาน เพื่อให๎นักศึกษารู๎ถึงการ
ปฏิบัติตนในการเรียน การสอนและออกไปทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางรุํนพี่ รุํนน๎อง และ
ปลูกฝังการรักสถาบัน จึงจาเป็นต๎องมีการจัดกิจจกรมปัจฉิมนิเทศขึน้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมตํางๆให๎กับนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาที่จบ
2. เพื่อปลูกฝังสายสัมพันธ์ที่ดี และพร๎อมจะนาสิ่งดีๆกลับมาสูํวิทยาลัยฯ
3. เพื่อให๎นักศึกษามีความสัมพันธ์รุํนพี่ น๎องและสามัคคี รํวมมือ ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบออกไปได๎ทางาน/ศึกษาตํอได๎ 100%
6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทาให๎นักศึกษาพร๎อมที่จะจบออกไปอยํางมั่นใจ
2. สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมใหมํๆได๎
3. นักศึกษาสามารถออกไปศึกษาตํอและทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7.การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน จัดทาโครงการ /เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ/ดาเนินการ แนะแนวการศึกษาตํอระดับ
สายอาชีพ แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษา
ใหมํได๎ดีจนจบหลักสูตร/รายงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..............4,500........................................ บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): สามารถแนะแนวการศึกษาตํอระดับสายอาชีพ แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียน การสอน
ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษาใหมํได๎ดีจนจบหลักสูตร
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. มีนักเรียนเข๎ามาเรียนตํอมาขึ้น
2. นักเรียนที่เข๎ามาใหมํมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยได๎เป็นอยํางดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ

สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วษท. พังงา ปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3 ...เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ.......................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6........................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.3,3.4
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวฯมีหน๎าที่แนะแนวการศึกษาตํอทั้งในวิทยาลัยฯและสถานศึกษาอื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให๎
ผู๎อานวยการ ครูแนะแนว นักเรียน ตลอดจนผู๎นาชุมชนตํางๆ ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความรู๎ความเข๎าใจในการ
เรียนเกษตรที่แท๎จริงและได๎เข๎ามาสัมผัสกับบรรยากาศ สภาพการเรียนรู๎ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาและแหลํง
ศึกษาทางการเกษตรที่ซึ่งอาจประกอบการเกิดความคิดเพื่อตัดสินใจในศึกษาตํอระดับสายอาชีพที่สูงขึน้ ได๎
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมตํางๆให๎กับ ผู๎อานวยการ ครูแนะแนว นักเรียนที่เข๎ามาใหมํเกิดทัศนคติทดี่ ีในการเรียน
การสอนเกษตร
2. เพื่อให๎นักเรียนเห็นความสาคัญในการเรียนการสอนและการทาเกษตรกรรม
3. เพื่อให๎นักเรียนเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แท๎จริงในวษท. พังงา
4. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข๎ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึน้
5. เพื่อให๎ผู๎นาชุมชนตํางได๎ตระหนักและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพเกษตรและสาขาอื่นๆในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนสามารถเข๎าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนเข๎ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากขึ้น
3. นักเรียนในระดับพื้นฐานในจ. พังงา กระบี่และ ภูเก็ตประมาณ 200 คนเข๎ามาทัศนศึกษา
และเรียนรูเ๎ ชิงเกษตรได๎
4. ผู๎นาชุมชนสามารถเข๎าใจการเรียนการสอนและสามารถแนะนาตํอชุมชนเข๎าใจการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมาณ 20-30 คน

6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทาให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎เชิงเกษตรมากขึ้น
2. นักเรียนสามารถเข๎าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น
3. ผู๎นาชุมชนสามารถแนะนาและเข๎าใจการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พังงามากขึ้น
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ค. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ...........36,500......................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาตํอให๎กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎เกิดการ
เรียนรู๎และแนวทางการเรียนการสอนและการดารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผลลัพธ์ (Out comes):
1.มีนักเรียนเข๎ามาเรียนตํอมาขึ้น
2.นักเรียนทีเ่ ข๎ามามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
3.นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการปรับปรุงระบบเอกสารงานแนะแนวและจัดหางาน ปี2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวและจัดหางาน/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3.....เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.5
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
งานแนะแนวฯเป็นงานที่มีหนังสือราชการ คาสั่ง โควต๎าการศึกษาจากสถานศึกษาที่จาเป็นมในการทางานและ
ศึกษาตํอของนักศึกษา ข๎อมูลภาวะผู๎มีงานทา ข๎อมูลทุนการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอของนักเรียนนักศึกษา
ทั้งสิ้น หากไมํมีการจัดเก็บที่ดีเอกสารตํางๆอาจเกิดความเสียหายตํองานได๎
5. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดระเบียบคาสั่ง เอกสารราชการ และรายการหนังสือที่เกี่ยวข๎องกับงานแนะแนวฯ ให๎เป็นระเบียบ เรียบร๎อย
งํายตํอการสืบค๎น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาหาความรู๎ ศึกษาตํอ หางาน ทุนการศึกษาได๎
สะดวกขึ้น
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถสืบค๎นหาเอกสารตํางๆได๎งํายขึ้น
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.จัดทาโครงการ
2.อนุมัติ
3.ขอจัดซื้อ
4.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน 2557-สิงหาคม 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ...............2,500....................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): การเก็บเอกสาร ตารา ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นระเบียบและงํายตํอสืบค๎น
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีแหลํงค๎นคว๎าหาความรู๎เพิม่ เติมจาก
สถานที่เรียนสะดวกในการค๎นคว๎าหาความรู๎ในการเรียนทั้งการศึกษาตํอ หางาน หารายได๎ระหวํางเรียน และรายการหนังสือ
ที่เกี่ยวข๎องให๎เป็นระเบียบ เรียบร๎อย งํายตํอการสืบค๎นนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกิตติภาส หมึกดา/งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา.
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3...เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ......................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6...................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ...........8.......... ตัวบ่งชี้ท.ี่ ......... 8.1…………….

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํของจังหวัดพังงาประกอบอาชีพทางด๎านการเกษตรและการประมงเป็นหลัก แตํสํวน
ใหญํมีฐานะคํอนข๎างยากจน เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ ทาให๎มีผลผลิตทางการเกษตรต่า ไมํคุ๎มกับการลงทุนและ
คําแรง จึงตกอยูํในภาวะมีหนี้สิ้น ทั้งยังมาสามารถสํงบุตรหลานให๎มกี ารศึกษาหาความรู๎มาปรับปรุงด๎านการผลิตได๎ ดังนั้นการ
ชํวยเหลือปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการผลิต โดยตกลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่า เพื่อให๎สามารถนา
ความรู๎จากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพหรือเริ่มอาชีพทางการเกษตรตํอไปในอนาคตและยังรู๎จักนาเอา ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูํในท๎องถิ่นมาใช๎ได๎อยํางเหมาะสม ถูกต๎อง และประหยัด ซึ่งจะทาให๎เกษตรกรในจังหวัดพังงามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งจะเป็นผลไปประเทศเจริญก๎าวหน๎าเป็นปีกแผํนตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการชํวยเหลือกลุมํ บุคคลทีต่ กงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทีต่ กต่า ให๎มี
อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทางการเกษตร
2. เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกรและประชาชนผู๎สนใจได๎มีโอกาสพัฒนาการศึกษา มีความรู๎ความสามารถด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหมํไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในงานอาชีพที่ทาอยูํ ทั้งในแงํปริมาณและ
คุณภาพ สามารถพัฒนางานอาชีพใหมํจากความรู๎ที่ได๎จากการอบรมและสามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได๎
3. เพื่อให๎เกษตรกรนาทรัพยากรทีม่ ีอยูํในท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้น
4. เพื่อสํงเสริมเกษตรกรกลุมํ กันในการผลิตและจาหนํายผลผลิตทางการเกษตร
5. เพื่อประสานความเข๎าใจกันระหวํางหนํวยงานรัฐกับประชาชนในอันที่จะรํวมมือกันพัฒนาท๎องถิ่น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. อบรมเกษตรกร จานวน 350 คน
2. กลุํมอาชีพและการรํวมกลุํมอาชีพเกษตรกรในจังหวัด
6.2 เชิงปริมาณ : 1. เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเอื้ออาทรกันและมีความสุข
2. นักศึกษาที่รํวมโครงการทีประสบการณ์การและการบูรณาการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
เรียนเป็นเรื่องเป็นชิ้นงาน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ค. 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.ดาเนินการ
 
4.สรุป ประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ........... 260,750.-................................ บาท เงินงบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): 1. จานวนเกษตรกรและประชาชนที่ได๎เข๎าการฝึกอบรมอาชีพไมํน๎อยกวํา 350 คน
2. เกษตรกรที่ผาํ นการฝึกอบรมมีรายได๎เพิ่มขึ้น

3. จานวนนักศึกษาที่มีสํวนรํวมกิจกรรมโครงการโดยบูรณาการจากการปรับวิธเี รียนเปลี่ยน
วิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน
ผลลัพธ์ (Out comes): - ความสามารถในการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ของผูผ๎ ํานการฝึกอบรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- จากผลงานที่ได๎จัดทาแล๎วเสร็จ
- จากรายงานที่ได๎รับจากผลการดาเนินงานของโครงการ
- จากรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายกิตติภาส หมึกดา )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ตัวบํงชี้ที่ 6.2
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ศาสนาเป็นสิ่งสาคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สอนให๎ทุกคนกระทาแตํความดี ละเว๎นความชั่ว แตํการให๎ความสาคัญ
ตํ อ ศาสนาของเยาวชนไทยในปั จ จุ บั น นั บ วั น ยิ่ ง ถอยหํ า งออกไป ในแตํ ล ะปี จ ะมี วั น ส าคั ญ ของชาวพุ ท ธที่ พึ งปฏิ บั ติ คื อ
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หรือวันพระใหญํ อันเป็นสัญลักษณ์แหํงฤดูกาลเข๎าพรรษา ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดกิจกรรม
ที่สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผู๎ซึ่งเป็นเยาวชนไทย ให๎มีจิตใจที่เชื่อมโยงกับศาสนา
เพราะศาสนาจะชํวยขัดเกลาให๎เรียน นักศึกษารู๎ผิดชอบชั่วดี มีแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันให๎หํางไกล และปลอดภัย
จากอบายมุขทั้งปวง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสานึกในการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5.2 เพื่อปลูกจิตสานึกด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
5.3 เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช๎ธรรมะขัดเกลาจิตใจ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ได๎รับการปลูกจิตสานึกในการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และมีจติ สานึกในด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาหํางไกลจากยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

1 ครั้ง

2. จัดกิจกรรมแหํเทียนพรรษา 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 1 ครัง้
4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน ๙๐ คน เข๎ารํวมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วัดราษฎร์สโมสร (วัดโตนดิน) ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
3,000.- บาท
รวมงบประมาณ
3,000 บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําเทียนพรรษา
2. คําชุดสังฆทาน
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนทีต่ ้องการ
ราคา/หน่วย
1 คูํ
1 ชุด

2,000
1,000
3,000 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

2,000
1,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมแหํเทียนพรรษา 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 1 ครั้ง
4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน 90 คน เข๎ารํวมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ได๎รับการปลูกจิตสานึกในการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และมีจติ สานึกในด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาหํางไกลจากยาเสพติด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
10.2 การแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเมินจากผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการร่วมกิจกรรมวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของชาวไทย คนไทยทุกคนจะให๎
ความสาคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นอยํางมากตั้งแตํบรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา เป็นสถาบันการศึกษาที่ต๎องทาหน๎าที่ให๎ความรู๎ อบรม สั่งสอน ปลูกฝังจิตสานึกแกํเยาวชนไทย ให๎รู๎จัก
รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด๎วยการจัดกิจกรรมและนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยเข๎ารํวมกิจกรรม
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยํางตํอเนื่องเป็นประจาทุ กปี ซึ่งจะชํวยขัดเกลาให๎เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีตํอไปได๎
ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสานึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทากิจกรรมวันสาคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รํวมกับท๎องถิ่น และชุมชน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได๎รํวมแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดและเข๎ารํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ๎าอยูํหัว 1 ครั้ง
2. เข๎ารํวมกิจกรรมวันคล๎ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชนนี 1 ครั้ง
3. จัดและเข๎ารํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง
4. เข๎ารํวมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559 - กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

6,000.- บาท
6,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ป้าย

1,000

1,000

2 ชุด
1 ชุด

1,500
3,000

3,000
3,000

ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างทาพวงมาลา
2. คําจ๎างทาพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ

6,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. จัดและเข๎ารํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ๎าอยูํหัว 1 ครั้ง
2. เข๎ารํวมกิจกรรมวันคล๎ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี 1 ครั้ง
3. จัดและเข๎ารํวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง
4. เข๎ารํวมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes):
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได๎รํวมแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินการเข๎ารํวม
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด๎วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย
ทางถนน เพื่อให๎สอดรับกับทศวรรษแหํงความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2555-2563 และนโยบายรัฐบาลถือเป็นวาระแหํงชาติ
“ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให๎เหลือน๎อยที่สุด” วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเห็นความสาคัญของ
นโยบายดั ง กลํ า ว รํ ว มสนองนโยบายโดยจั ด กิ จ กรรมให๎ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามตระหนั ก ให๎ ค วามส าคั ญ ตํ อ การ
สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งภายในและนอกวิทยาลัย รู๎จักวิธีการตรวจสภาพรถเบื้องต๎นกํอนการขับขี่ และ

ที่สาคัญรณรงค์ให๎นักเรียน นักศึกษาทาใบขับขี่ทุกคน เพื่อเป็นการสร๎างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกฝังให๎นักเรียน นักศึกษาสร๎างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน
5.2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ มีความตระหนักให๎ความสาคัญตํอกรสวมหมวกนิรภัย ใน
การขับขี่รถจักรยานยนต์
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบสภาพรถเบื้องต๎นกํอนการขับขี่ได๎ ชํวยลดการเกิดอุบัติเหตุได๎
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษา จานวน ๙๐ คน ได๎เข๎ารํวมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถลดปริมาณนักเรียน นักศึกษาจากการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช๎
รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยได๎ ร๎อยละ ๘๐ ของจานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2558-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,000.- บาท

รวมงบประมาณ

1,000 บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ป้าย

1,000
1,000 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
จานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พังงา มีจานวนลดลง
ผลลัพธ์ (Out comes):
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถเป็นต๎นแบบ ให๎กับชุมชนรอบๆสถานศึกษา
ในการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
10.2 ติดตามสติการเกิดอุบัติเหตุ และการลดการเกิดอุบตั ิเหตุ กํอนและหลังการดาเนินโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการวันแม่แห่งชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด๎วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ และรัฐบาล
ได๎กาหนดให๎เป็นวันแมํแหํงชาติ วันแมํเป็นวันที่มีความสาคัญยิ่ง นอกจากที่เราผู๎เป็นพสกนิกรชาวไทยจะได๎แสดงความจงรัก
ภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์แล๎ว ยังเป็นวันที่ลูกจะได๎แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีตํอบุพการีผู๎ให๎กาเนิด อันเป็นการ
สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
5.2 เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีตํอแมํ
5.3 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติไทย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการได๎แสดงความจงรัก ภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียน นักศึกษาได๎แสดงออก และสื่อความรักความกตัญญูตํอบุพการี
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการวันแมํแหํงชาติ จานวน ๙๐ คน
2. พิจารณาคัดเลือกแมํดีเดํน ลูกกตัญญู จานวน 1 คูํ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานผู๎ปกครอง นักเรียน นักศึกษาที่ได๎รับการพิจารณาแมํดีเดํน ลูกกตัญญู

4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 11 สิงหาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

3,000.- บาท

- ค่าใช้สอย

2,000.- บาท

รวมงบประมาณ
รายการ

5,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
2. คําของที่ระลึกแมํดีเดํน ลูกกตัญญู
3. กรอบใสํเกียรติบตั ร
ค่าใช้สอย
1. คํารางวัลประกวดคาขวัญวันแมํ
2. คํารางวัลประกวดร๎องเพลงวันแมํ
รวมงบประมาณ

1 ป้าย
2 ชิ้น
2 ชิ้น

จานวนเงิน

1,000
500
500

3 รางวัล
3 รางวัล

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

5,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. จัดกิจกรรมวันแมํ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. รํวมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได๎แสดงความจงรัก ภักดี ตํอสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียน นักศึกษามีความรักความผูกพันที่ดีตํอแมํ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
10.2 ภาพถําย
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ

หมายเหตุ

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี พังงา จัด ตั้งขึ้ นเมื่อ วั นที่ 21 กุ มภาพัน ธ์ 2520 เปิด การเรี ยนการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได๎ผลิตบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ จนประสบความสาเร็จใน
อาชีพด๎านการเกษตรมาตลอดระยะเวลา 39 ปี ถือได๎วําวิ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความสาคัญตํอบุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบข๎าง
ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงความสาเร็จของวิทยาลัย จึงกาหนดให๎วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล๎ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได๎ระลึกถึงวันจัดตั้งจัดตั้งวิทยาลัย
5.2 เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่ทาคุณประโยชน์ให๎แกํวิทยาลัย
5.3 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรได๎รับการเชิดชูเกียรติ
2. นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยได๎ทราบประวัติ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ
3. ศิษย์เกําวิทยาลัยฯ ที่ทาคุณประโยชน์ให๎แกํวิทยาลัยได๎รับการเชิดชูเกียรติ อยํางน๎อย 2 ราย
6.2 เชิงปริมาณ :
1. คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม จานวน 130 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
5,500.- บาท
- ค่าใช้สอย
2,000.- บาท
รวมงบประมาณ
7,500 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1. คําชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์
9 ชุด
300
2,700
2. กระดาษทาเกียรติบัตร
5 รีม
200
1,000
3. ป้ายไวนิล
1 ป้าย
1,000
1,000

4. กรอบใสํเกียรติบตั ร (ศิษย์เกําดีเดํน)
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์
รวมงบประมาณ

2 ชุด

400

9 ชุด

800
2,000

7,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. ร๎อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาดีรับการเชิดชูเกียรติในการทาคุณประโยชน์
ด๎านตํางๆ แกํวิทยาลัยฯ
2. ศิษย์เกําที่ทาคุณประโยชน์ให๎แกํวิทยาลัยได๎รับการเชิดชูเกียรติ อยํางน๎อย 2 ราย
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได๎ระลึกประวัติและการจัดตั้งวิทยาลัยฯ
2. เกิดความรักสามัคคี และความภาคภูมิใจในองค์การ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการวันไหว้ครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันไหว๎ครู เป็นกิจกรรมสาคัญที่นักเรียน นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตํอครู อาจารย์ ผู๎ซึ่งประสิทธิ์ ประสาน
วิชา ให๎มีความรู๎ ในการนาไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมวันไหว๎ครู เป็นกิจกรรมที่ให๎นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงา ได๎สานึกในพระคุณครู แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีตํอครู ด๎วยจิตใจอันบริสุทธิ์ และเป็นการสาน
ความสัมพันธ์ ความผูกพันที่ดีระหวํางครู และศิษย์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีตํอครู
5.2 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียน นักศึกษาได๎แสดงความรัก ความกตัญญู ที่มีตํอครู
2. เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนนักศึกษามีคํานิยมแบบไทย
6.2 เชิงปริมาณ :
นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการวันไหว๎ครู จานวน 200 คน (ทั้งนักศึกษาระบบปกติ และระบบ อศ.กช)
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
1,800.- บาท
- ค่าตอบแทน
1,000.- บาท
- ค่าใช้สอย
5,000.- บาท
รวมงบประมาณ
8,800.- บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1. ป้ายไวนิล
1 ป้าย
1,000
1,000
2. พวงมาลัย 7 สี
15 พวง
120
800
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์
2 ชุด
1,500
3,000
ชนะเลิศ
700 บาท
2. คํารางวัลประกวดพานไหว๎ครู
2 ประเภท
1,500
3,000

รองอันดับ 1 500 บาท
รองอับดับ 2 300 บาท

ค่าตอบแทน
1. คําตอบแทนพราหมณ์ผู๎ประกอบพิธี
รวมงบประมาณ

1 ราย

1,000
8,800 บาท

1,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. ร๎อยละ 80 ของ นักเรียน นักศึกษาที่ได๎เข๎ารํวมโครงการวันไหว๎ครู
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษา และครู มีความรู๎สึก ความผูกพันที่ดีตํอกัน
2. นักเรียน นักศึกษาได๎สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของวิทยาลัยตํอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.10
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันปีใหมํ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร๎างความสามัคคีในกลุํม สังสรรค์รับวันขึ้นปีใหมํ 25 97 และเป็น
กิจกรรมที่ตอบแทนบุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาทุกคน ที่ได๎ทุํมเท เสียสละ ปฏิบัติหน๎าที่ให๎กับองค์การมา
ตลอดปี อีกทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคี
5.2 เพื่อฉลองต๎อนรับวันขึ้นปีใหมํ 2559
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
บุคลากรมีขวัญกาลังใจในการทางานให๎เกิดประสิทธิภาพอยํางสูงสุด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. คณะครู เจ๎าหน๎าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
จานวน 60 คน
2. บุคคลภายนอก แขกผู๎มเี กียรติ
จานวน 40 คน
รวม 100 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
21,000.- บาท
รวมงบประมาณ
21,000.- บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําวัสดุประกอบอาหาร
2. ป้ายไวนิล
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ป้าย

1,000
21,000 บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):

จานวนเงิน
20,000
1,000

หมายเหตุ

1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหมํ 2559 จานวน 100 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู๎สึกทีด่ ีตํอวิทยาลัย และความสามัคคีในหมูํคณะ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการราตรีไผ่สีทอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมราตรีไผํสีทองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวํางรุํนพี่รุํนน๎อง เป็นการเชื่อมความสามัคคี
ซึ่ งเป็ น ประเพณี ที่ รุํ น น๎ อ งจั ด งานเลี้ ย งสํ งรุํ น พี่ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส.2 ดั งนั้ น หากมี กิ จ กรรมนี้
อยํางตํอเนื่อง จะมีการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาได๎แสดงออกในสิ่งที่ดี ป้องกันการยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกให๎นักเรียนนักศึกษาแสดงออก
5.2 เพื่อใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
5.3 เพื่อฝึกความรับผิดชอบ และความสามัคคี
5.4 เพื่อเป็นการสร๎างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกันระหวํางรุํนพี่รุํนน๎อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักศึกษาเกิดความรักและรู๎สึกดีกับสถาบัน
2. เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหวํางรุํนพี่ รุํนน๎อง
3. ลดปัญหาการยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดกิจกรรมราตรีไผํสีทอง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวม จานวน 90 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับผู๎ที่เกีย่ วข๎อง จัดเตรียมความพร๎อมในการดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําวัสดุประกอบอาหาร
รวมงบประมาณ

10,000.-

บาท

10,000.-

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

10,000
10,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จานวน 90 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ทาให๎นักศึกษาที่จบออกไปเกิดความรักตํอสถานศึกษา
2. ทาให๎นักศึกษามีความกล๎าแสดงออก รับผิดชอบตํอหน๎าที่
3. ทาให๎นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดรี ะหวํางกัน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ ๑ ด๎านผู๎เรียนและผูส๎ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด๎ว ยวิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี พังงาเปิด ทาการเรีย นการสอนในระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พและระดั บ
ประกาศนีย บัต รวิ ชาชีพ ชั้น สูง ทั้งระบบปกติแ ละระบบอาชีว ศึ กษาเพื่อ การพั ฒนาชนบท (อศ.กช.) ดั งนั้ นเมื่อ นัก เรี ย น
นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่วิทยาลัยกาหนด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงจัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร

ให๎แกํผู๎ที่จบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎นักเรียน นักศึกษาที่ยังศึกษาอยูํเห็นความสาคัญของการศึกษา และรํวม
แสดงความยินดีแกํผู๎สาเร็จการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ เป็นเกียรติแกํนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการสร๎างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกัน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักศึกษาเกิดความรักและรู๎สึกดีกับสถาบัน
2. เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหวํางรุํนพี่ รุํนน๎อง
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเข๎ารับประกาศนียบัตร จานวน 50 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

7,000.- บาท

- ค่าใช้สอย

2,000.- บาท

รวมงบประมาณ 9,000 บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
2. คําดอกไม๎จัดสถานที่
ค่าใช้สอย
-คําจ๎างประกอบอาหารวําง 1 มื้อ
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ป้าย
100 ชุด

2,000
20
9,000 บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เข๎ารํวม จานวน 50 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเกิดความรักตํอสถานศึกษา

จานวนเงิน
2,000
5,000
2,000

หมายเหตุ

2. นักเรียนนัก ศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหวํางกัน
3. นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามีความภูมิใจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 และ ตัวบํงชี้ที่ 3.7
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
บุหรี่เป็นภัยพื้นฐานขั้นต๎นของการเข๎าสูํการเสพยาเสพติด หากมีการรณรงค์ให๎ความรู๎แกํเยาวชนในวัยเรียน โดยมี
การจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง จัดระบบเฝ้าระวังดูแลให๎คาปรึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถคัดกรองในการที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎มีทักษะ ดาเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีเป้าหมาย และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตํอไป โดยเน๎นรูปแบบ
การทากิจกรรมสอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รัฐบาลกาหนดให๎ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการกระตุ๎นผู๎เรียนให๎เห็นโทษของบุหรี่
5.2 เป็นการสํงเสริมทักษะคุณภาพชีวิตของผู๎เรียน
5.3 รํวมรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
5.4 เพื่อสร๎างคํานิยมที่ดีของการดาเนินชีวิต ด๎วยสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีพลานามัยที่ดี
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพ พลามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
2. นักเรียน นักศึกษาได๎รบั การปลูกฝังคํานิยมที่ดโี ดยไมํต๎องพึ่งยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จานวน 90 คน
2. ,มีผลงานของนักเรียน นักศึกษาจากการประกวดคาขวัญรณรงค์งดสูบบุหรี่ 3 รางวัล
3. มีผลงานของนักเรียน นักศึกษาจากการประกวดวาดภาพรณรงค์งดสูบบุหรี่ 3 รางวัล
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม

4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 31 พฤษภาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,000 บาท

- ค่าใช้สอย

2,000 บาท

รวมงบประมาณ

3,000 บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย
1. รางวัลประกวดวาดภาพ
2. รางวัลประกวดคาขวัญ
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ป้าย

1,000

3 รางวัล
3 รางวัล

จานวนเงิน
1,000
1,000
1,000

3,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวม จานวน 90 คน
2. มีผลงานของนักเรียน นักศึกษาจากการประกวดคาขวัญ และวาดภาพ จานวน 6 ชิ้น
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตหํางไกลจากบุหรี่
2. นักเรียน นักศึกษารู๎ถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่
3. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิตัวตํอสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ Big Cleaning Day ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

หมายเหตุ

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.8
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.2
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นับตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษยชาติมีความสาคัญกับสิ่งแวดล๎อมโลกด๎วยกันทั้งสิ้น เพราะทุกชีวิตต๎องอาศัย
สิ่งแวดล๎อมเป็นปัจจัยในการดาเนินชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ทุกชีวิต จาเป็นต๎องพึ่งพาสิ่งแวดล๎อมที่อยูํ รอบตัวเรา แตํเนื่องจาก
ทรัพ ยากรธรรมชาติมีอ ยํางจากัด และทิ ศทางการพั ฒนาประเทศตํ างๆทั่ว โลก มุํ งเน๎นไปที่ การพัฒนาเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม จึงทาให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางมากมายนาไปสูํการเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกลําวได๎สํงผลสะท๎อน
กลับมาคุกคามกาดารงชีวิตของมนุษย์ในรูปวิกฤติการณ์สิ่งแวดล๎อมอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่เล็งเห็นความสาคัญจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกเสริมสร๎าง และสร๎างทัศนคติในการอนุรักษ์
ทรัพยากรให๎รู๎จักใช๎อยํางรู๎คุณคํา รํวมกันรักษาสภาพแวดล๎อมให๎นําอยูํตํอไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกคุณธรรมจริยธรรมให๎มีจิตสานึกรักใสํใจธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5.2 เพื่อรํวมกันดูแลแก๎ไขปัญหาและให๎ความตื่นตัวเกีย่ วกับวิกฤติการณ์สิ่งแวดล๎อม
5.3 เพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัตสิ ํงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล๎อมแหํงชาติ พุทธศักราช 2535
5.4 เพื่อให๎บุคลากรทุกฝ่ายรํวมพัฒนาสิ่งแวดล๎อมของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีจิตสานึกในการ ดาเนินชีวิตวําเป็นหน๎าที่ของ
ทุกๆคน ที่จะต๎องรํวมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมโลก
6.2 เชิงปริมาณ :
1. คณะครู เจ๎าหน๎าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จานวน 125 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,000.- บาท

- ค่าใช้สอย

5,000 บาท

รวมงบประมาณ 6,000 บาท
รายการ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างประกอบอาหารวําง จานวน
2 มื้อ
รวมงบประมาณ

1 ป้าย

1,000

1,000

125 ชุด

20

5,000

6,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวม จานวน 125 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ครู เจ๎าหน๎าที่ นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสานึกดีรัก และรํวมใสํ ใจสิ่งแวดล๎อม
2. สถานศึกษามีบรรยากาศที่สวยงาม รอบบริเวณภายนอกและภายในสะอาด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” ประจาปีการศึกษา 2558
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กี ฬ าเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ที่ สํ ง เสริ ม ให๎ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ได๎ออกกาลังกายและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ และหํางไกลจากยาเสพติด ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องจัดซื้อวัสดุ
เพื่อใช๎ในการฝึกซ๎อมและแขํงขันเป็นตัวแทนเข๎ารํวมแขํงขันในโอกาสตํางๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ออกกาลังกาย
5.2 สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
5.3 เพื่อคัดนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันกีฬาอาเภอ จังหวัด อาชีวะเกมส์ และอื่นๆ
5.4 สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎มคี วามรัก สามัคคีในหมูํคณะ โดยการจัดแขํงขันกีฬาภายใน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :

บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีจิตสานึกในการ ดาเนินชีวิตวําเป็นหน๎าที่ของ
ทุกๆคน ที่จะต๎องรํวมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมโลก
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดการแขํงขันกีฬาภายใน 1 ครั้ง
2. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาสีจังหวัด 1 ครั้ง
3. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์ 1 ครั้ง
4. ครู อาจารย์ คนงาน และนักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จานวน 125 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

5,000.- บาท

- ค่าตอบแทน

1,500 บาท

- ค่าใช้สอย

13,500 บาท

รวมงบประมาณ 20,000 บาท
รายการ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
2. ปูนขาว
3. ขนม (รางวัล)
4. น้ามันมวย
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างประกอบอาหารวําง จานวน
2 มื้อ
2. คําจ๎างประกอบอาหารเที่ยง จานวน
1 มื้อ
3. คําเชําเต็นท์
ค่าตอบแทน
1. คําตอบแทนวงกลองยาว
รวมงบประมาณ

1 ป้าย
50 ถุง
6 ชุด
5 ขวด

1,000
30
350
80

1,000
1,500
2,100
400

125 ชุด

20

5,000

125 ชุด

40

5,000

5 หลัง

700

3,500

1 วง

1,500
20,000 บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):

จานวนเงิน

1,500

หมายเหตุ

1. จัดการแขํงขันกีฬาภายใน
1
ครั้ง
2. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาสีจังหวัด
1
ครั้ง
3. เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาอาชีวเกมส์
1
ครั้ง
4. คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวม จานวน 125 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ทาให๎นักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์และหํางไกลยาเสพติด
2. ทาให๎นักศึกษามีทักษะทางการกีฬา
3. ทาให๎นักเรียนนักศึกษามีน้าใจเป็นนักกีฬา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุ บันปั ญหายาเสพติดเป็น ปัญหารุน แรงในระดั บประเทศ ที่ รัฐบาลถื อเป็นนโยบายที่ต๎อ งเรํ งรั ดดาเนิน การ
ปราบปราม ป้องกัน แก๎ไขอยํายั่งยืน เนื่องจากมีการแพรํระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทุก ขณะ โดยเฉพาะปัญ หายาเสพติ ดในสถานศึก ษา จะต๎อ งมีก ารเฝ้ า ระวัง รณรงค์ใ ห๎ ความรู๎ เกี่ ยวพิษ ภั ยของยาเสพติ ด
เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิคุ๎มกันให๎กับนักเรียน นักศึกษา เน๎นจัดกิจกรรมอยํางตํอเนื่ อง จัดระบบเฝ้าระวังดูแลให๎
คาปรึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถคัดกรองในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎มีทักษะ ดาเนินชีวิตในสังคมได๎อยํางมี
ความสุ ข มี เ ป้ า หมาย และเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ ตํ อ ไป โดยเน๎ น รู ป แบบการท ากิ จ กรรมสอดคล๎ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่องค์การสหประชาชาติกาหนดให๎ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันตํอต๎านยาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกระตุ๎นผู๎เรียนให๎เห็นโทษของยาเสพติด
5.2 เป็นการสํงเสริมทักษะคุณภาพชีวิตของผู๎เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษามีความรูค๎ วามเข๎าใจเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด ซึ่งจะเป็น
ภูมิคุ๎มกันทาให๎นักเรียน นักศึกษารู๎จักหลีกเลี่ยงและไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จานวน 90 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,000.- บาท

- ค่าตอบแทน

1,800 บาท

- ค่าใช้สอย

1,000 บาท

รวมงบประมาณ

3,800 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย
1. คํารางวัลประกวดคาขวัญ
ค่าตอบแทน
1. คําตอบแทนวิทยากรในการอบรมให๎
ความรู๎
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ป้าย

1,000

1,000

3 รางวัล

1,000

3 ชั่วโมง

600

1,800

3,800 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวม จานวน 90 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตหํางไกลจากยาเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษารู๎ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด
3. นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั ิตัวตํอสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)

หมายเหตุ

ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.9
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ต๎องดาเนินงานกิจกรรมให๎แกํนักเรียน นักศึกษาอยํางตํอเนื่อง จาเป็นอยําง
ยิ่งจะต๎องมีระบบการจัดเก็บที่มีระบบระเบียบ เพื่องํายแกํการทางานและเพื่อเป็นการรองรับสาหรับการประเมินคุณภาพตํางๆ
ภายในวิทยาลัย และที่สาคัญเพื่อสํงเสริมให๎การทางานของมีประสิทธิภาพสํงให๎เกิดผลดีทั้งแกํวิทยาลัยและนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดระบบงานของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อจัดเก็บงานเอกสารของงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5.3 เพื่อให๎การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
สามารถจัดเก็บเอกสารและจัดระบบงานให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :
มีวัสดุสานักงานในการดาเนินงานตํางๆ ของฝ่าย ให๎สาเร็จ มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 ของงานฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
3. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

25,000.- บาท

รวมงบประมาณ

25,000.- บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. หมึกผงสาหรับเครื่องพิมพ์ รุํน
LaserJet M1212nf MFP 85A
2. กระดาษ เอ4

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

3 ตลับ

2,600

7,800

10 กลํอง

650

6,500

หมายเหตุ

3. กระดาษทาปก
4. ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 10 m
5. ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 3 m
6. แฟ้มเก็บเอกสารอยํางหนา
7. แผํน CD
8. แผํน DVD
9. คลิปหนีบกระดาษ
10. ผ๎าสาหรับปูโต๏ะ ตกแตํง)
11. ผ๎าคลุมพนักเก๎าอี้
13. ขันเงิน ขันทอง (ใบใหญํ)
14. พานเงิน พานทอง (ใบใหญํ)
15. พานพุํมเงิน
16. พานพุํมทอง
17. โอเอซีส
18. ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก
รวมงบประมาณ

5 รีม
20 กลํอง
3 กลํอง
6 แฟ้ม
1 กลํอง
1 กลํอง
12 กลํอง
5 ผืน
12 ผืน
2
2
1 พุํม
1 พุํม
30 ก๎อน
1

150
15
15
250
350
560
30
250
150
500
500
500
500
25
35
25,000 บาท

750
300
45
1,500
350
560
360
1,250
1,800
1,000
1,000
500
500
750
35

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. สามารถจัดระบบงานให๎มคี ุณภาพ
2. สามารถเอกสารงานจัดเก็บอยํางมีระบบระเบียบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ตัวบํงชี้ที่ 6.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากรคือนักศึกษาที่เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. การจัดการเรียนการ
สอนยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มี น้าใจ ควบคูํไปกับคํานิยม
12 ประการ มีการสร๎างองค์ความรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักสานึกในบทบาทภาระหน๎าที่ของตนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต บูรณาการ3D คือ ด๎านประชาธิปไตย ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
ด๎านภูมิคุ๎มกันจากยาเสพติด ด๎วยการฝึกแนวคิด และเสริมประสบการณ์ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎แกํครูและนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
กํอให๎เกิดผลดีในการดาเนินชีวิตอยํางมีคุณคํา และเป็นคนดีของสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกระเบียบวินัย และเรียนรู๎กฎระเบียบของสถานศึกษา
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้าใจ ให๎แกํนักเรียนนักศึกษา
5.3 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ
5.4 เพื่อฝึกการใช๎วิตอยํางประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู๎จักดาเนินชีวิตอยํางปลอดภัย
5.5 เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษารู๎จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย
5.6 เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํนักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด๎านคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ จานวน 90 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
3,500.บาท
- ค่าตอบแทน
18,500.บาท
- ค่าใช้สอย
38,000.บาท
รวมงบประมาณ
60,000.บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
2. คําวัสดุทากิจกรรม
3. คําของที่ระลึกวิทยากร

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ป้าย

1,000

1,000
500
2,000

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างประกอบอาหารวําง จานวน
5 มื้อ
2. คําจ๎างประกอบอาหารกลางวัน และ
อาหารเย็น จานวน 7 มื้อ
ค่าตอบแทน
1. คําตอบแทนวิทยากร
รวมงบประมาณ

100 ชุด

20

10,000

100 ชุด

40

28,000
18,500

60,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวม จานวน 90 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1 นักเรียนนักศึกษาตระหนักในบทบาทหน๎าที่ของตน
2 นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3 นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกในด๎านคุณธรรมจริยธรรม
4 ครูได๎มีโอกาสพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดในทางสร๎างสรรค์
5 นักเรียนนักศึกษาปฏิบัตติ นตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 นักเรียนมีการดาเนินชีวติ ามแนวทางวิถีประชาธิปไตย
7 นักเรียนนักศึกษามีภูมิคมุ๎ กันและหลีกเลี่ยงจากเสพติด
8 นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในทางที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.9
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีงานที่ต๎องรับผิดชอบและดูแลเป็นจานวนมาก
บางครั้งเป็นงานเฉพาะกิจเรํงดํวน การทางานด๎านเอกสารมีความจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องให๎รวดเร็วทันเวลา แตํเนื่องด๎วย

คอมพิว เตอร์ ที่ มี อยูํ ใ นปั จ จุ บัน มี ส ภาพการใช๎งานที่ไ มํ คํอ ยสมบู ร ณ์ จึ งเป็ น ปัญ หาตํอ การด าเนิ น งาน ดั งนั้ นเพื่ อ ให๎ ก าร
ดาเนินงาน จัดการงานตํางๆ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร๎อมตํอการใช๎งานอยูํตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5.2 เพื่อให๎อานวยความสะดวกในการบริหารจัดการงานด๎านเอกสาร
5.3 เพื่อให๎การบริหารจัดการงานทั่วไป ของสานักงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาบริหารจัดการงานทั่วไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
1 ชุด
2. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- คําครุภณ
ั ฑ์
23,000.บาท
รวมงบประมาณ 23,000.บาท
รายการ
ค่าครุภัณฑ์
1. คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค
2. เครื่องปริ้น
ค่าใช้สอย
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 เครื่อง
1 เครือ่ ง

20,000
3,000
23,000 บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts):
1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์
2. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีเครื่องปริ้นเตอร์
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes):
การบริหารจัดการด๎านเอกสารมีความเหมาะสม เรียบร๎อย

1 ชุด
1 เครือ่ ง

จานวนเงิน

หมายเหตุ

20,000
3,000

ครุภัณฑ์ต่ากวําเกณฑ์

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพและสร๎างโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.1 ตัวบํงชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรม อกท.เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง สํงเสริมให๎นักเรียน
นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ฝึ ก ให๎ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู๎ น าและสํ ง เสริ ม ให๎ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต นตามระบอบประชาธิ ป ไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทาให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ถึงความเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดีซึ่ง
เป็นรากฐานสร๎างคนสู๎งานในสังคมและประเทศชาติตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 สํงเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5.2 จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ตอํ นักศึกษา
5.3 จัดกิจกรรมวิชาการภายนอกและภายในสถานศึกษา
5.4 สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด๎านตํางๆ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
1. สามารถปลูกฝังให๎ให๎ นักเรียน นักศึกษาได๎เรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง สามารถเป็นผู๎นาและปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ทางด๎านทักษะวิชาชีพ ด๎านกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปลี่ยนความรู๎
ระหวํางวิทยาลัย
3. สามารถสร๎างเครือขํายทางการศึกษาด๎านการเรียนสาขาเกษตร
6.2 เชิงปริมาณ
1. จัดการประชุมวิชาการระดับหนํวย
ปีการศึกษาละ จานวน 1 ครั้ง
2. เข๎ารํวมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต๎
จานวน 1 ครั้ง
3. เข๎ารํวมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ
จานวน 1 ครั้ง
4. ดาเนินกิจกรรมภายในหนํวย และชมรม
จานวน 4 ชมรม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. สารวจความต๎องการของบุคลากรทีร่ ับผิดชอบในการฝึกซ๎อมทักษะ การประกวดแสดง
2. จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
3. ประชุมชี้แจง มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ : พฤศจิกายน 2558-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
1. งานประชุมวิชาการระดับหนํวย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. งานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต๎ ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
3. งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
95,000
บาท
- ค่าเช่า
5,000
บาท
รวมงบประมาณ 9,500
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําพันธุ์ไม๎
2. คําหนังสือที่ระลึก
3. วัสดุฝึกซ๎อมทักษะ ภาค ชาติ
4. วัสดุจัดงานประชุมวิชาการระดับ
หนํวย
ค่าเช่า
1. คําเชําเต็นท์
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน
15,000
4,000
66,000
10,000
5,000

100,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในรายวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงค์และผํานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes):
1. เลื่อนระดับสมาชิก อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 10
คน
2. ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบ
4
ชมรม
3. จัดงานประชุมวิชาการระดับหนํวย
1
ครั้ง
4. รํวมงาน อกท.ระดับภาค
1
ครั้ง
5. รํวมงาน อกท.ระดับชาติ
1
ครั้ง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผลการประเมินหนํวย อกท.ดีเดํน
10.2 ผลการเลื่อนระดับสมาชิก อกท. แตํละระดับ
10.3 ผลการแขํงขันทักษะวิชาชีพ ประกวดแสดง ในงานประชุมวิชาการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อกท. หน่วยพังงา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชือ่ มโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.9
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นกิจกรรมของนักศึกษา ดาเนินการโดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการดาเนินงาน อกท. เป็นผู๎นาในการ
ดาเนินกิจกรรมตํางๆ การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาจะสาเร็จได๎นั้นจะต๎องมีเทคโนโลยีตํางๆเข๎ามาเกี่ยวข๎อง โดยสิ่งที่สาคัญ
ที่สุด คือ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ ซึ่งขณะนี้ สานักงาน อกท.หนํวยพั งงา ขาดแคลนอุปกรณ์เหลํานี้อยูํ
ประกอบกับในแตํละปีการศึกษาจะมีการประเมินหนํวย อกท.ดีเดํน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต๎แขํงขันตํอในระดับชาติ
จัดลาดับคุณภาพการบริหารงานของหนํวยตํางๆ ประโยชน์อีกด๎านหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการ สามารถนามาใช๎
ประกอบการประเมินคุณภาพตํางๆของสถานศึกษาได๎ด๎วยเชํนกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎แกํสานักงาน อกท.หนํวยพังงา
5.2 เพื่อให๎อานวยความสะดวกให๎แกํคณะกรรมการดาเนินงาน อกท. ประธานชมรมวิชาชีพ ในการบริหารจัดการ
งานด๎านเอกสาร
5.3 เพื่อให๎การบริหารจัดการงานทั่วไป ของสานักงาน อกท.หนํวยพังงา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
สานักงาน อกท.หนํวยพังงาบริหารจัดการงานทั่วไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
1 ชุด
2. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์
1 เครื่อง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
3. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ : มกราคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ สานักงาน อกท.หนํวยพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอ
ตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................

- ค่าครุภัณฑ์

23,000.-

บาท

รวมงบประมาณ 23,000.-

บาท

รายการ
ค่าครุภัณฑ์
1. คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค
2. เครื่องปริ้น
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 เครื่อง
1 เครือ่ ง

20,000
3,000
23,000 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

20,000
3,000

ครุภัณฑ์ต่ากวําเกณฑ์

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts):
1. สานักงาน อกท. หนํวยพังงา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
2. สานักงาน อกท.หนํวยพังงา มีเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes):
การบริหารจัดการด๎านเอกสารมีความเหมาะสม เรียบร๎อย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเทิดทูนองค์อุปถัมภ์ อกท.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.1
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วันที่ 6 พฤศจิก ายน 2545 องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ได๎รับพระกรุณาธิ คุณหาที่ สุดมิได๎ ที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทยไว๎ในพระราชูปถัมภ์
ตั้ งแตํ บั ด นั้ น เป็ น ต๎ น มา องค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแหํ งประเทศไทย จึ งมี ชื่อ เรี ย กวํ า “องค์ ก ารเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผู๎บริหาร
คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่อยูํภายใต๎สังกัดวิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยประมง และภายใต๎กิจกรรม อกท.ทุกคน
เพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกวันที่ ๖ พฤศจิกายน ของทุกปี อกท.จึงกาหนด อกท.ทุกหนํวยรํวมทา
กิจกรรมเทิ ดทูนองค์อุปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแดํสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎สมาชิก อกท.หนํวยพังงาทุกคน ได๎สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5.2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความจงรักภักดี

5.3 เพื่อให๎สมาชิก อกท.หนํวยพังงาทุกคน ทราบประวัติความเป็นมากของ อกท.
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
สมาชิก อกท.หนํวยพังงามีจิตสานึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
6.2 เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
1 ครั้ง
2. จัดพิธีอาศิรวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ครั้ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
2. ประชุมชี้แจง มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงาน จัดเตรียมความพร๎อม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนด
5. สรุป รายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ : มิถุนายน 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ สานักงาน อกท.หนํวยพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า
อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
1,000
บาท
- ค่าใช้สอย
3,000 บาท
รวมงบประมาณ 4,000.บาท
รายการ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

ค่าวัสดุ
1. พานพุํมเงิน พุํมทอง
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างทาพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
รวมงบประมาณ

จานวนเงิน

1 ชุด

1,000

1,000

1 รูป

3,000

3,000

4,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts):
1. จัดพิธีอาศิรวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ครั้ง
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes):
สมาชิก อกท.หนํวยพังงามีจิตสานึกด๎านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข๎ารํวมกิจกรรม
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)

หมายเหตุ

ผู๎เสนอโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา ศิริธรรม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพและสร๎างโอกาส
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎มีการจัดหอพักให๎แกํนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.
เน๎นระบบการดูแลโดยยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ มีการ
สร๎างองค์ความรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักสานึกในบทบาทภาระหน๎าที่ของตนนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต บูรณาการ3D คือ ด๎านประชาธิปไตย ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ด๎านภูมิคุ๎มกัน
จากยาเสพติด ด๎วยการฝึกแนวคิด และเสริมประสบการณ์ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนภายในหอพักเพื่อให๎เป็นคนดีของ
ครอบครัว สังคม ดาเนินชีวิตอยํางมีคุณคํามีความรักและศรัทธาในการอยูํรํวมกันอยํางผาสุก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตั ิในการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันภายในหอพักวิทยาลัย
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้าใจ ให๎แกํนักเรียนนักศึกษา
5.3 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ
5.4 เพื่อฝึกการใช๎วิตอยํางประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู๎จักดาเนินชีวิตอยํางปลอดภัย
5.5 เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษารู๎จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย
5.6 เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํนักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นั ก เรี ย นเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพในด๎ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ :
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 40 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ

-

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตเข๎ารํวมโครงการ จานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบการดูแลหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
2. มีการดูแลนักเรียนหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิตอยํางเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นางจินตนา ศิริธรรม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเป็นอยู่ของนักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา ศิริธรรม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพและสร๎างโอกาส
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎มีการจัดหอพักให๎แกํนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.
เน๎นระบบการดูแลโดยยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ มีการ
สร๎างองค์ความรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักสานึกในบทบาทภาระหน๎าที่ของตนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต บูรณาการ3D คือ ด๎านประชาธิปไตย ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ด๎านภูมิคุ๎มกัน
จากยาเสพติด ด๎วยการฝึกแนวคิด และเสริมประสบการณ์ด๎วยการจัดกิจกรรมให๎แกํนักเรียนภายในหอพักเพื่อให๎เป็นคนดีของ
ครอบครัว สังคม ดาเนินชีวิตอยํางมีคุณคํามีความรักและศรัทธาในการอยูํรํวมกันอยํางผาสุก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตั ิในการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันภายในหอพักวิทยาลัย
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้าใจ ให๎แกํนักเรียนนักศึกษา
5.3 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ

5.4 เพื่อฝึกการใช๎วิตอยํางประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู๎จักดาเนินชีวิตอยํางปลอดภัย
5.5 เพือ่ ให๎นักเรียนนักศึกษารู๎จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย
5.6 เป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎แกํนักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นั ก เรี ย นเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพในด๎ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ :
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 40 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559- กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ -

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตเข๎ารํวมโครงการ จานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดระบบการดูแลหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
2. มีการดูแลนักเรียนหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิตอยํางเป็นระบบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นางจินตนา ศิริธรรม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา ศิริธรรม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพและสร๎างโอกาส

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎มีการจัดหอพักให๎แกํนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.
มีการระบบการดูแ ลโดยแบํงให๎นักเรียนอยูํ ตามห๎ องพัก ตามอั ตราสํ วน นั กเรีย น 4 คนตํอ 1 ห๎อ งพัก วิทยาลัยได๎ อานวย
ความสะดวกยกเว๎นคําใช๎จํายห๎องพัก รวมถึงระบบการใช๎ไฟฟ้า และน้าประปา ฉะนั้นการที่ได๎มีการสํงเสริมฝึกวินัยให๎มี
ความรับผิดชอบ มีความประหยัด จะเป็นการสร๎างจิตสานึกให๎ใสํใจในคุณคําขอพลังงานตํอการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันภายในสังคม
และยังเป็นการรํวมลดภาวะโลกร๎อน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตั ิในการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันภายในหอพักวิทยาลัย
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้าใจ ให๎แกํนักเรียน
5.3 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม
5.4 เพื่อฝึกการใช๎วิตอยํางประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู๎จักดาเนินชีวิตอยํางปลอดภัย
5.5 เพื่อเป็นการรํวมรณรงค์ในการลดปัญหาภาวะโลกร๎อน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด๎านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในการอยูํรํวมกันในการรํวม
แก๎ปัญหาภาวะโลกร๎อน
6.2 เชิงปริมาณ :
หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 2 แหํง (หอพักนักเรียนชาย
จานวน 1 แหํง หอพักนักเรียนหญิงจานวน 1 แหํง)
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ หอพักนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพือ่ ชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ -

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตเข๎ารํวมโครงการ จานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. มีการรํวมรณรงค์ประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
2. นักเรียน นักศึกษา มีความจิตสานึกในการรํวมกันประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ

ลงชื่อ ...............................................
(นางจินตนา ศิริธรรม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา ศิริธรรม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพและสร๎างโอกาส
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.4
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎มีการจัดหอพักให๎แกํนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.
มีการระบบการดูแลโดยแบํงให๎นักเรียนอยูํตามห๎องพักตามอัตราสํวน นักเรียน 4 คนตํอ1 ห๎องพัก การสํงเสริมโดยยึดหลัก
คุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ มีการสร๎างองค์ความรู๎เพื่อให๎
นักเรียนตระหนักสานึกในบทบาทภาระหน๎าที่ของตนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมด๎วยการประกวดแขํงขันเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสและเสริมสร๎าง กระตุ๎ น ให๎กาลังใจ อัน
นาไปสูํการสร๎างภาพลักษณ์ให๎แกํตนเองและองค์กร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตั ิในการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันภายในหอพักวิทยาลัย
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีนาใจ
้
5.3 เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม
5.4 เพื่อฝึกการใช๎วิตอยํางประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู๎จักดาเนินชีวิตอยํางปลอดภัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นักเรียนเป็นทรัพยากรบุค คลที่มีคุ ณภาพในด๎านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึก ในโดยยึดหลักคุณธรรมน า
8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ มีการสร๎างองค์ความรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนัก
สานึกในบทบาทภาระหน๎าที่ของตนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ :
หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 2 แหํง (หอพักนักเรียนชาย
จานวน 1 แหํง หอพักนักเรียนหญิงจานวน 1 แหํง)
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ หอพักนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ

-

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตเข๎ารํวมโครงการ จานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนมีการรํวมพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
2. นักเรียนมีความจิตสานึกในการรํวมกันดูแลรักษาและพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นางจินตนา ศิริธรรม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเสริมสร้างสุขอนามัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสายสุดา ชํางวาด งานพยาบาล
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี พังงา เปิด การเรี ยนการสอนในหลัก สูต รระดั บ ประกาศนีย บัต รวิชาชี พ (ปวช.)
พุทธศักราช 2545 ปรับ ปรุง 2546 และประกาศนี ยบัต รวิ ชาชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2546 การที่จะพัฒ นาทรัพยากร
บุคคลากรคือผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่มีสุขลักษณะนิสัยเป็นที่พึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติ จาเป็นอยํางที่จะต๎องมีการ
พัฒนาสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี วิทยาลัยจะต๎องสํงเสริมให๎ความรู๎แนวทางการดาเนินชีวิตที่ถูกต๎อง และเหมาะสม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสํงแสริมหลักการปฏิบัตแิ ละดูแลตนเองให๎เป็นผู๎ที่มีอนามัยที่ดี
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีนาใจ
้
5.3 เพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักเรียนนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีสุขภาพจิต และกาย สุขอนามัยที่ดี
6.2 เชิงปริมาณ :

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 90 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ 2,400 บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. ป้ายไวนิล
ค่าตอบแทน
1. คําตอบแทนวิทยากร
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ป้าย

600

600

3 ชั่วโมง

600
2,400

1,800

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนหอพักโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิตเข๎ารํวมโครงการ จานวน 90 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนมีการพัฒนาสุขภาพอนามัย
2. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
10.2 ผลการตรวจสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา
ลงชื่อ ...............................................
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางสาวสายสุดา ชํางวาด
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
ตัวบํงชี้ที่ 3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

หมายเหตุ

ปัญหาด๎านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในระบบการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาแหํงใด
ที่สามารถทาให๎นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทาให๎การดาเนินงานการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ชํวยจะของปัญหาสุขภาพ ให๎แกํ ครู เจ๎าหน๎าที่ และนักเรียน นักศึกษา คือ เวชภัณฑ์และ
วัสดุทางการแพทย์ ที่จาเป็นเพื่อใช๎สาหรับให๎บริการ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยและได๎รับการรักษาพยาบาลเบื้องต๎น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เกิดความพร๎อมที่จะรักษานักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยเบื้องต๎น ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให๎มีเวชภัณฑ์เพียงพอที่จะรักษาผู๎ที่ดเู จ็บป่วยได๎
3. เพื่อให๎มีวัสดุทางการแพทย์ในการพยาบาลเบื้องต๎น
6.เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ เวชภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพได๎มาตรฐานสากลและพอเพียงตํอการรักษา
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1. จานวนนักเรียนและบุคลากรหอพัก จานวน 100 คน มียาและเวชภัณฑ์ใช๎อยํางเพียงพอ
6.2.2 จานวนเวชภัณฑ์ต๎องมีไมํน๎อยกวํา 20 ชนิด
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจความต๎องการของนักเรียนนักศึกษา
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับผูเ๎ กี่ยวข๎อง
7.5 ดาเนินการจัดซื้อยา
7.6 สรุปผล รายงานผล
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558-กันยายน 2559
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ 8,000 บาท
รวมงบประมาณ 8,000 บาท เงินงบประมาณ
รายการ
คํายา/อุปกรณ์พยาบาล
1. ยาแก๎ปวดประจาเดือน พอนสแตน 500 มล.
2. ยาธาตุน้าขาวตรากระตายบิน
3.น้ามันมวย 120 cc
4.ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด
5.ยาอมแก๎เจ็บคอ
6.Amoxy 500 mg แผงละ 10 เม็ด
7.พาสเตอส์เตอยา 5 กลํอง
8.ยาล๎างตา
9.ยาหอมตรา 5 เจดีย์
10. ยาแก๎ไอตราเสือดาว
11. เค๎าเตอร์เพนคูลเล็ก 6 หลอด
12. ยาหมํองตราลิงถือลูกท๎อ

จานวนที่ต้องการ
(หน่วย)

ราคา/หน่วย
บาท

จานวนเงิน
บาท

50 เม็ด
6 ขวด
6 ขวด
6 ขวด
12 ซอง
12 แผง
3 กลํอง
12 ขวด
6ขวด
6 ขวด
6 หลอด
6 ตลับ

5
38
68
45
38
40
55
49
14
21
59
20

500
456
816
540
912
480
330
588
840
252
354
120

หมายเหตุ

13. เบตาดีน
14. ยาดมตราโป๊ยเซียน
15. คาลามายด์
16. ผ๎าปิดแผลขนาด 2 นิ้ว
17. ครีมทาแก๎ไฟไหม๎
18. ผ๎ายืดกันเคล็ด
19. แอลกอฮอล์
20. ผ๎าปิดจมูก
21. ยาแก๎ภมู ิแพ๎
22. แฮมโมเนีย
23. เกลือแรํ
24.ผ๎าขนหนูผืนเล็ก
25. คัดเติ้ลบัต
26. สาลีแผํน
รวม

12 ขวด
12 หลอด
6 ขวด
24 กลํอง
3 หลอด
6 ม๎วน
6 ขวด
3กลํอง
1กระปุก
4ขวด
12 ซอง
3 ผืน
6 หํอ
6 หํอ

35
20
45
10
80
30
16
120
30
20
5
50
20
35

420
240
270
240
480
180
960
360
30
80
60
250
120
210
7,845

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output) (เขียนในรูปตัวดัชนีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์)
1. มีผู๎เข๎ารับบริการมากกวํา 50 คน
2. มีเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์เบื้องต๎นเพียงพอตํอวิทยาลัย ฯ
ผลลัพธ์ (Outcome) (เขียนในรูปดัชนี ที่แสดงถึงผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์)
นักเรียน นักศึกษา ครู และเจ๎าหน๎าที่ ได๎รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต๎นได๎
10. การติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามผูร๎ ับบริการ
ลงชื่อ……………………………………………..
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ประจาปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที3่
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการตรวจสุขภาพของครูและเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัยมีความสาคัญอยํางยิ่งเพราะองค์กรใดมี
บุคลากรที่มีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า จะทาให๎การทางานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ ทุกคนทางานอยํางมีความสุข และเป็นการ

กระตุ๎นให๎บุคลากรหันมาสนใจสุขภาพของตัวเอง งานพยาบาลจึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปีภายในวิทยาลัยขึ้น
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให๎กับครูและเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัย งานพยาบาลจึงได๎ประสานให๎ทางโรงพยาบาลสํงเจ๎าหน๎า
มาให๎บริการแกํบุคลากรที่วิทยาลัยโดยได๎รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพังงา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎บุคลากรให๎ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. เพื่อให๎บุคลากรมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า
3. อานวยความสะดวกแกํบุคลากรไมํต๎องเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงเรียน
4. เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจะได๎แก๎กันได๎ทันเวลา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. คณะครู 33 คน
2. คนงาน และเจ๎าหน๎าที่ จานวน 22 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1.สํงเสริมให๎บุคลากรมีสุขภาพดี
2.ครู และเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัย มีความรู๎ในการดูแลสุขภาพของตนเองอยํางถูกวิธี
3.บุคลากรของวิทยาลัยได๎รับความสะดวกในการเข๎ารับการตรวจสุขภาพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจนักศึกษาผู๎ที่มคี วามความประสงค์ตรวจสุขภาพ
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
7.5 ตรวจสุขภาพ
7.6 ประเมินผล และสรุปรายงานผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : กุมพาพันธ์ 2559
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําใช๎สอย………1,000……
บาท
รวมงบประมาณ…………1,000…………บาท
แบบสรุปรายละเอียดคําใช๎จํายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต๎องการ
ราคา/หนํวย
คําใช๎สอย

จานวนเงิน
1,000

รวม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts)
-สามารถให๎บริการแกํครู คนงาน และเจ๎าหน๎าที่
-มีพยาบาลมาอานวยความสะดวกที่วิทยาลัย
-มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจาปี
ผลลัพธ์ (Out comes) :

1,000

หมายเหตุ

- ครูและเจ๎าหน๎าที่ทุกคนได๎รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ
- ผู๎รับบริการไมํเสียเวลาในการตรวจสุขภาพ
- ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
10. การติดตาม และประเมินโครงการ
แบบสอบถาม
ลงชื่อ ..................................................
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ประจาปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสายสุดา ช่างวาด งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุ
เนื่องจากการตรวจสุขภาพของนักศึก ษาของวิ ทยาลัยมี ความสาคัญอยํางยิ่ ง เพราะครู นัก ศึกษาและ
ผู๎ปกครองจะได๎ทราบวํานักศึกษาคนใดมีปัญหาในเรื่องสุขภาพบ๎าง เพื่อแตํละฝ่ายจะได๎ชํวยกันดูแลสุขภาพ เมื่อมีปัญหาจะได๎
แก๎ไขได๎ทัน และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง การมีสุขภาพดีจะทาให๎นักเรียนและนักศึกษาเรียนอยํางมีความสุข และ
เป็นการกระตุ๎นเตือนให๎ นักเรียน และผู๎ปกครองหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ งานพยาบาลจึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพ
ภายใน วิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให๎กับนักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาให๎ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า
3. เพื่ออานวยความสะดวกแกํนักเรียนนักศึกษาไมํต๎องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
1.นักเรียน นักศึกษา จานวน 85 คน
6.2 เชิงปริมาณ
1.สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีสขุ ภาพดี
2.นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี
3.นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได๎รับความสะดวกในการเข๎ารับการตรวจสุขภาพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจนักศึกษาที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพ
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
7.5 ตรวจสุขภาพ
7.6 ประเมินผล และสรุปรายงานผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ธันวาคม 2558
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําตอบแทน
10,950
บาท
รวมงบประมาณ…………10,950…………บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
คําตอบแทน
รวม

จานวนที่ต๎องการ

ราคา/หนํวย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

10,950
10,950

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts)
-สามารถให๎บริการแกํนักเรียน นักศึกษา
-มีพยาบาลมาอานวยความสะดวกที่วิทยาลัย
-มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจาปี
ผลลัพธ์ (Out comes)
- นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได๎รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ
- ผู๎รับบริการไมํเสียเวลาในการตรวจสุขภาพ
- ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในการให๎บริการ
10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ลงชื่อ ..................................................
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการลดผู้เรียนออกกลางคัน (กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา)
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 1
4.หลักการและเหตุผล
ทางวิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พังงา เห็นความสาคั ญของการดูแลชํวยเหลือนักเรียนโดยการจั ด
ดาเนินการระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริม พัฒนา ป้องกัน แก๎ไข ปัญหานักเรียนเรียนอยํางเต็ม
ความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให๎เป็นไปตามแผนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดาเนินงาน
ระบบดูแลนักเรียน และการลดการออกกลางคันของผู๎เรียนทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได๎จัด “โครงการเยี่ยม
บ๎านนักเรียน ปีการศึกษา 2559” ขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกลําว และเพื่อให๎ทางโรงเรียนได๎ประสานความ
รํวมมือในการดูแลชํวยเหลือนักเรียนระหวํางบ๎านและโรงเรียนมากขึ้น

5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในเชิงลึก
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อชํวยเหลือประชากรวัยเรียนให๎ได๎รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง
3. เพื่อสร๎างความเข็มแข็งเครือขํายผู๎ปกครอง และสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ
มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
6. เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษา
1.) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1) อัตราการออกกลางคันลดลง อยูํในระดับ ดี
1.2) ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันกลับเข๎าศึกษาในรูปแบบตําง ๆ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50
1.3) ผู๎รับผิดชอบและผูเ๎ กี่ยวข๎องจานวน ………33…… คน ดาเนินการตามโครงการลดผู๎เรียนออกกลางคัน ตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1) ประชากรวัยเรียนได๎รับการยกระดับความรู๎ให๎สูงขึ้น
2.2) ประชากรวัยเรียนได๎รับการตอบสนองความแตกตํางและความจาเป็นของผู๎เรียนในลักษณะเป็นการศึกษาที่
เปิดให๎สังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
2.3 ) การสนับสนุนและการให๎ความรํวมมือระหวํางผูป๎ กครองนักเรียน นักศึกษาและ ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมเครือขํายผูป๎ กครอง ของนักเรียนนักศึกษา วทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู๎ปกครองของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและและเทคโนโลยีพังงาปีงบประมาณ 2558-2559
จานวน 384 คน
2.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ สถานศึกษามีเครือขํายผู๎ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจจานวนนักศึกษา
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับผูเ๎ กี่ยวข๎อง
7.5 สํงเสริมเครือขํายผู๎ปกครอง ของนักเรียนนักศึกษา วทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
7.6 กิจกรรมออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษา
7.7 สรุปผล รายงานผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
36,940
บาท
- คําตอบแทน
13,060
บาท
- คําใช๎สอย
20,000
บาท
รวมงบประมาณ
70,000
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
1.คําหมึกปริ้นดา
2.คําหมึกปริ้นสี
3.สันปก
4. กระดาษ A4
5.กระดาษการ์ดสี
ค่าใช้สอย
รวม

(หน่วย)
33

บาท
240

บาท
13,694

4 ขวด
4 ขวด
5 โหล
50 กลํอง
3 หํอ

155
155
80
700
100

620
620
400
35000
300
20,000
70,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต
9.2 ผลลัพธ์
1. ได๎ติดตํอประสานสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบ๎านกับโรงเรียน
2. ได๎ข๎อมูลของนักเรียนเพื่อนามาศึกษาและวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ตํอนักเรียนในด๎านตํางๆ
3.นักเรียนได๎รับการดูแลเอาใจใสํอยํางใกล๎ชิด ทั้งจากทางโรงเรียนและทางบ๎าน
4. สามารถที่จะเป็นการป้องปรามเหตุที่ไมํพึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได๎ในอนาคต
10. การติดตามประเมินผล
1. สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน บ๎าน ผู๎ปกครอง และนักเรียนที่ออกเยี่ยมบ๎าน
2. สังเกตความสนใจและความรํวมมือจากนักเรียนและผู๎ปกครองผู๎ปกครองนักเรียน
3. แบบสอบถามและบันทึกผลการออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน
……………………………………….
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีแฟ้มสะสมงาน 100%
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 1
4.หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ และมีทักษะด๎านตํางๆ รวมทั้งการสร๎างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียนได๎
ตระหนักวํา การที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานสาหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎ ตลอดจน
พฤติกรรมตํางๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ได๎เข๎ารํวม เพราะจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในโอกาสตํอไปในภายภาคหน๎าเป็นอยําง
ดี
5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให๎นักเรียน จัดทาแฟ้มสะสมงานเก็บรวบรวม ประวัติข๎อมูลการเรียน และพฤติกรรมตํางๆของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเป็นข๎อมูลในการรับรองหนังสือตํางๆ
6. เป้าหมาย
6.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในระบบปกติ 90 คน
6.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาในระบบปกติเก็บสะสมผลงานลงในแฟ้ม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจจานวนนักศึกษา
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับผูเ๎ กี่ยวข๎อง
7.5 ดาเนินการจัดซื้อแฟ้ม
7.6 นาแฟ้มแจกนักเรียน นักศึกษา
7.7 สรุปผล รายงานผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
คําวัสดุ
30,000
บาท
รวมงบประมาณ 30,000
บาท (งบประมาณ)
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
(หน่วย)
100 แฟ้ม

ค่าวัสดุ
รวมเงินทั้งสิ้น

บาท

บาท
10,000

100
10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาระบบปกติทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน 100%
10. การติดตามประเมินผล
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
..............................................
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการอบรมการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 1

4.หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให๎มีความรู๎ และมีทักษะด๎านตํางๆ มีการสร๎างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี ทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน
สาหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎ ตลอดจนพฤติกรรมตํางๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ได๎เข๎ารํวมเพราะจะเป็น
ประโยชน์กับการศึกษาในโอกาสตํอไปในภายภาคหน๎าเป็นอยํางดี วิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสาคัญให๎นักเรียน นักศึกษาทุกคน
จัดทาแฟ้มสะสมผลงาน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานสมารถจัดทาแฟ้มได๎อยํางถูกต๎อง
2. เพื่อเป็นการแสดงความก๎าวหน๎าในการพัฒนาผู๎เรียน ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทางด๎านทักษะวิชาการและวิชาชีพของผู๎เรียน
6. เป้าหมาย
6.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย 92 คน
6.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยมีการจัดเก็บแฟ้มผลงานอยํางเป็นระบบ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจจานวนนักศึกษา
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับผูเ๎ กี่ยวข๎อง
7.5 เข๎ารับการอบรม
7.6 จัดทาแฟ้ม
7.7 สรุปผล รายงานผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
2,460
บาท
- คําตอบแทน
3,000
บาท
- คําใช๎สอย
3,000
บาท
รวมงบประมาณ
8,460 บาท เงินงบประมาณ
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาหารว่าง
วิทยากร
ป้ายไวนิวด์
ปากเมจิก
กระดาษบรู๊บ
กระดาษโฟโต้
หมึกเติมสีดา
รางวัลประกวดแฟ้ม

(หน่วย)

บาท

บาท

100 ชุด
6 ชม.
1 แผ่น
5 กล่อง
100 แผ่น
1 ห่อ
2 ขวด
4 รางวัล

20
300
1000
100
3
150
255

2,000
3,000
1,000
500
300
150
510
1,000

2 คน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทาแฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล
2. สามารถใช๎ข๎อมูลในแฟ้มสะสมงานของผู๎เรียนแสดงถึงความเจริญก๎าวหน๎าในการพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณธรรม
จริยธรรม
10. การติดตามประเมินผล
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
.....................................
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการประกวดแฟ้มสะสมผลงาน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 1
4. หลักการและเหตุผล
ในการทางานนั้น ต๎องมีการเก็บเอกสารตําง ๆ ทั้งประวัติความเป็นมา ผลงานที่ทาหรือหน๎าที่โดดเดํน รวมทั้งข๎อคิด
เห็นใหมํ อยูํเสมอ เพื่อเป็นฐานข๎อมูลของตนเองในการนาเสนอเข๎ารับการประเมินโดยหนํวยงานตําง ๆ ทั้งการเรียนตํอ
สมัครงาน ใช๎ในการยกยํองคุณงามความดีในสังคม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได๎จัดทาการประกวดแฟ้ม
สะสมผลงานขึ้น เพื่อฝึกให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎รู๎จักการวางแผนการทางานอยํางมีระบบ รู๎จักการบริหารจัดการและ
เชื่อมโยงองค์ความรู๎
5.วัตถุประสงค์ :
5.1 ให๎นักเรียน นักศึกษา จัดทาแฟ้มผลงานให๎เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน
5.2 ให๎รางวัล และเป็นขวัญกาลังใจแกํนักเรียนนักศึกษา
6.เป้าหมาย :
6.1 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาผํานเกณฑ์ 95
6.2 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาทุกคนเข๎ารํวมและผํานเกณฑ์
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจจานวนนักศึกษา
7.2 จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ
7.4 ประสานงานกับผูเ๎ กี่ยวข๎อง
7.5 ดาเนินการสํงแฟ้ม
7.6 ประเมินแฟ้มนักเรียน นักศึกษา
7.7 ประกาศผลการประกวด
7.8 สรุปผล รายงานผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ตุลาคม 2558- กันยายน 2559
สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
1,000
บาท
รวมงบประมาณ 1,000
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต๎องการ
ราคา/หนํวย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1,000

- คําใช๎สอย
รวม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาระบบปกติทุกคนสํงแฟ้มสะสมผลงานเข๎าประกวด
10. การติดตามประเมินผล
ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

1,00

................................................
(นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการตรวจสารเสพติด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด๎วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํเป็นจานวนมาก และในปัจจุบัน
ยาเสพติ ด ได๎ มี ก ารแพรํ ก ระจายทั้ ง ในชุ ม ชนและสถานศึ ก ษาท าให๎ เ ยาวชนของชาติ ห ลงผิ ด และหมดอนาคต ดั ง นั้ น
เพื่อเป็นการป้องกันมิให๎นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ต๎องมีการประสานงานกับหนํวยงานภายนอกในการแก๎ไขและเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มิให๎หลงผิดได๎
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อป้องกันยาเสพติดทุกชนิดเข๎ามาในสถานศึกษา
5.2 เพื่อป้องกันนักศึกษายุํงเกี่ยวกับยาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาหํางไกลจากยาเสพติด
2. สามารถป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได๎
3. นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน 90 คน เข๎ารํวมโครงการตรวจสารเสพติด
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2559 - กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

3,000.- บาท

รวมงบประมาณ 3,000 บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย
1. คําจ๎างประกอบอาหารวําง
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ป้าย
100 ชุด

1,000
20
3,000 บาท

จานวนเงิน
1,000
2,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. ร๎อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาปลอดจากยาเสพติด
2. ได๎ดาเนินการตรวจสารเสพติดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู๎และเข๎าใจในโทษของยาเสพติดได๎มากยิ่งขึ้น
2. สามารถป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานการสรุปผลการตรวจหาสารเสพติด
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ To Be Number One ประจาปี 2558

หมายเหตุ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางทัศน์ดาว นันทโย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ตัวบํงชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.3
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการ To Be Number One ในทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได๎กาหนดกลยุทธ์
ขับเคลื่อนโครงการ โดยจัดการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประเภทตํางๆ ภายใต๎ชื่องาน “มหกรรมรวม
พลสมาชิก To Be Number One” ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศเป็น
ประจาทุกปี การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุํนและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข๎าใจ
ธรรมชาติ พัฒนาการ ความต๎องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุํน กลํ าวคือ ชํวงวัยรุํนเป็น ชํวงชีวิตระหวํางเด็ก
กับผู๎ใหญํ โดยมีหลักดาเนินการดังนี้ สํงเสริมการแสดงความสามารถ กล๎าคิด กล๎าทา กล๎าแสดงออกและชํวยเสริมสร๎าง
ความภาคภูมิใจใช๎สื่อดนตรี กีฬา ในการเข๎าถึงเยาวชน และกระตุ๎นให๎เยาวชนเข๎ามารวมกลุํมกัน สร๎างความรู๎และทั กษะใน
การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ๎มกันที่สาคัญสาหรับเยาวชนในชุมชนให๎ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช๎
หลักการดาเนินงาน “เพื่อนชํวยเพื่อน” สร๎างศูนย์รวมให๎วัยรุํนรวมกลุํมกันทากิจกรรมที่สนใจ สร๎างสุขและเกิดสุข สร๎าง
เครือขําย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพจะทาให๎การดาเนินงานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ตํอเนื่องและยั่งยืน โดยการดาเนินงานภายใต๎ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร๎างกระแสนิยมที่เอื้อตํอการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตใจให๎แกํเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างและพัฒนาเครือขํายการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให๎บรรลุเป้าหมาย
“วัยรุํนและเยาวชนมีกระแสนิยม เป็นหนึ่ง โดยไมํพึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุํนและเยาวชนมีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ สามารถดารง
ความเข๎มแข็งในการตํอต๎านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด ” โดยการดาเนินงานใช๎วิธีบูรณาการ
ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อให๎การดาเนินงานป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให๎เป็นไปด๎วยความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ กํอเกิดความรํวมมือ รํวมแรง รํวมใจ จากทุกภาคสํวนในการดาเนินงานให๎เป็นรูปธรรม
มีความตํอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตามพระปณิธานขององค์ประธาน
โครงการ การสนับสนุนการดาเนินงาน To Be Number One
5. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม To Be Number One ของสถานศึกษา
6.2 เพื่อสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชนกล๎าแสดงออก
6.3 เพื่อสร๎างกระแสคํานิยมและสร๎างเสริมภูมิคมุ๎ กันทางจิตใจในกลุํมเยาวชน ไมํให๎ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด
6.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให๎เป็นคนรุํนใหมํที่เชือ่ มั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
6.5 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให๎จัดกิจกรรมสร๎างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. เยาวชนมีการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ โดยเข๎ารํวมกิจกรรมที่สร๎างสรรค์
2. เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก๎ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุํมเพื่อนได๎
3. เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง

4. เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ได๎โดยการสนับสนุนของสังคม
6.2 เชิงปริมาณ :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 90 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน มอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว๎
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

5,000 บาท

รวมงบประมาณ

5,000 บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
1. ป้ายไวนิล
2. โฟร์มบอร์ด
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ป้าย
3 แผํน

2,000
1,000
5,000

จานวนเงิน

หมายเหตุ

2,000
3,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. เยาวชนมีการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ โดยเข๎ารํวมกิจกรรมที่สร๎างสรรค์
2. เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก๎ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุํมเพื่อนได๎
3. เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุํนใหมํที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
4. เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร๎างสรรค์ได๎โดยการสนับสนุนของสังคม
ผลลัพธ์ (Out comes):
นักศึกษาสามารถนาประสบการณ์จากกิจกรรมตํางๆมาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและบูรณาการกับการ
เรียนรู๎ในห๎องเรียนได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข๎ารํวมโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นางทัศน์ดาว นันทโย)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา / วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน Fix It Center และสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให๎คาแนะนา ถํายทอดความรู๎ประชาชนให๎รู๎วิธีการใช๎ การดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะชํางชุมชน ให๎สามารถซํอมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช๎ในครัวเรือนตลอดจนสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับชุมชนในการถํายทอดความรู๎ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร๎างมูลคําและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงดาเนินการปรับรูปแบบการดาเนินงานและบทบาทของศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน รวมทั้งการเสริมสร๎างการ
รวมกลุมํ ของชํางชุมชน สร๎างความเข๎มแข็งในการประกอบอาชีพ และสร๎างเครือขํายชุมชนรํวมกับสถานศึกษา ให๎เกิดการเรียนรู๎
และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
5.วัตถุประสงค์
(1) ลดรายจายของประชาชนทั้งในและนอกภาคเกษตร โดยยืดอายุการใชงาน ของเครื่องจักร/เครื่องยนต/อุปกรณ
การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการดารงชีวิต ประจาวันของครัวเรือน โดยการใหความรูเรื่องการดูแลรักษาและซอม
บารุง เครื่องมือ เครื่องจักร/อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณการดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
(2) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในชุมชน กลุมอาชีพ และ ครัวเรือน ใหเต็มความสามารถและสมรรถนะ
เครื่องมือเครื่องจักร นับเปนการสรางโอกาสในการ ประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายไดและเพิ่มมูลคาผลผลิตแกประชาชน
ในทองถิ่น
(3) ลดการกูยืมนอกระบบของครัวเรือนที่นามาใชในการดูแลรักษาและ ซอมแซมเครื่องมืออุปกรณและลดการนาเข
าเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาชีพ
(4) เพิ่มการจางงานแกนักศึกษาสนับสนุนการมีรายไดระหวางเรียน แบงเบา ภาระผูปกครอง รวมทั้งสรางงานแกช
างทองถิ่นที่ผานการพัฒนาฝมือแรงงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให๎บริการประชาชนในพื้นที่ โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ เกิดศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชนจานวน 2 ศูนย์ สามารถให๎บริการประชาชนประมาณ 100
คน
7.แผนการดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
อ. ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการ
12 พ.ย. 2558
สามารถประชาสัมพันธ์
นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ
โครงการศูนย์ซํอมสร๎าง
2. ดาเนินการตาม
1 - 22 ธ.ค. 2558
นางมณีโชติ ช๎างศรี
เพื่อชุมชน
โครงการ
3. สรุปโครงการ
28 ธ.ค. 2558
พื้นที่ดาเนินการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหลํงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ
382,000
บาท เงินงบประมาณโครงการสอศ.

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Outputs) เกิดศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชนจานวน 2 ศูนย์ สามารถให๎บริการประชาชนประมาณ
100 คน
9.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) สามารถให๎บริการประชาชนประมาณ 100 คน
10.การประเมินผล
ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
…………………………………….
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดระบบสานักงาน อกท.หน่วยพังงา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.9
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กิจกรรม อกท. ต๎องดาเนินงานกิจกรรมให๎แกํนักเรียน นักศึกษาอยํางตํอเนื่อง จาเป็นอยํางยิ่งจะต๎องมีระบบการ
จัดเก็บที่มีระบบระเบียบ เพื่องํายแกํการทางานและเพื่อเป็นการรองรับสาหรับการประเมินคุณภาพตํางๆ ทั้งดํน อกท. และ
ภายในวิทยาลัย และที่สาคัญเพื่อสํงเสริมให๎การทางานของมีประสิทธิภาพสํงให๎เกิดผลดีทั้งแกํวิทยาลัยและนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดระบบงานของงาน อกท. หนํวยพังงา
5.2 เพื่อจัดเก็บงานเอกสารของงาน อกท.หนํวยพังงา
5.3 เพื่อให๎การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
สามารถจัดเก็บเอกสารและจัดระบบงานให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :
มีวัสดุสานักงานในการดาเนินงานตํางๆ ของ อกท.หนํวยพังงา ให๎สาเร็จ มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 80 ของ งาน
อกท.ทั้งหมด
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
3. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2559-กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ สานักงาน อกท.หนํวยพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่ว
ทุํง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................

- ค่าครุภัณฑ์

9,600.- บาท

- ค่าวัสดุ

1,900.- บาท

รวมงบประมาณ

รายการ

11,500.- บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

ค่าวัสดุ
1. ผ๎าปูโต๏ะ
2. พลาสติกคลุมโต๏ะ
ค่าครุภัณฑ์
1. ตู๎จัดเก็บเอกสาร
รวมงบประมาณ

2 ชิ้น
1 ชิ้น

500
900

2 ชุด

4,800
11,500 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1,000
900
9,600

ครุภัณฑ์ต่ากวําเกณฑ์

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): ผลลัพธ์ (Out comes):
1. สามารถจัดระบบงานให๎มคี ุณภาพ
2. สามารถเอกสารงานจัดเก็บอยํางมีระบบระเบียบ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ สุทธิเนียม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2-4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2-7
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-7 ตัวบ่งชี้ 1.1-7.2
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดเป็นกระบวนการทีจ่ าเป็นและสาคัญตํอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให๎ชุมชน ผู๎ปกครอง และผู๎เรียน เกิดความเชื่อมั่นวําสถานศึกษาจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาให๎มีกลไกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
2.เพื่อให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อมั่นวําสถานศึกษาจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
- สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
- ผู๎ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อมั่นตํอสถานศึกษา และผูเ๎ รียน
6.2 เชิงปริมาณ :
- มีปัจจัยในการสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางเพียงพอ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุโครงการ ดาเนินโครงการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ .................................. 15,810......................... บาท
รวมงบประมาณ .............. 15,810...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
- คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม 30 ชุด
120
3,600
- กระดาษปก
5 หํอ
185
925
- ปลั๊กไฟ 3 ทาง
1 อัน
350
350
- ไม๎ขนไกํ
1 อัน
120
120
- wireless card
1 อัน
890
890
- ชํองเสียบ USB
1 อัน
230
230
- switch hub 8 port
1 อัน
1,100
1,100
- ตัวแปลงสัญญาณ
1 อัน
1,250
1,250
คอมพิวเตอร์
- กรอบเกียรติบัตร
3 กรอบ
250
750
- รีโมทโปรเจคเตอร์
1 อัน
250
250
- ถํานไฟฉายขนาด AAA
4 ก๎อน
40
160
- เมาส์พร๎อมคีย์บอร์ด
1 ชุด
1,200
1,200
- ฟิวเจอร์บอร์ด
10 แผํน
75
750
- กลํองใสํเอกสารพลาสติก
1 กลํอง
450
450
- คลิบบอร์ด
1 อัน
115
115
- แผํนพลาสติกใสํเอกสาร
1 อัน
220
220
ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องสารองไฟ
1 เครื่อง
3,450
3,450
รวมงบประมาณ
15,810 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยํางตํอเนื่อง

ผลลัพธ์ (Out comes): ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นางศุลีมาศ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวปัญญา พิเมย หัวหน๎างานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ.........................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...............................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........3.................. ตัวบ่งชี้........3.5................................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จัดทาขอมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหาร 9 ประการ วําด๎วยการรวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทา และบริการข๎อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษาประกอบการ ตลาดแรงงาน
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนเพื่อทีจ่ ะเป็นข๎อมูลสารสนเทศประโยชน์ตํอการบริหารและจัด
การศึกษา และการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นข๎อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตํอการบริหารและจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ
5.2 จัดทาเอกสารและเผยแพรํข๎อมูลของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 สามารถเผยแพรํข๎อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์
6.1.2 สามารถนาข๎อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปอ๎างอิงให๎ถูกต๎อง
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถบริการข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ ต.ค. 2558
7.1.2 ดาเนินโครงการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.1.3 สรุปโครงการ 30 ก.ย. 2559
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
....................34,350................................... บาท
- ค่าใช้สอย
.....................36,000.................................. บาท
- ค่าตอบแทน .......................1,000.................................. บาท
รวมงบประมาณ ......................74,200............................... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

- Switch Hub 16 port

3

4,190

12,570

- คีมเข้าหัว Lan

1

890

890

- ปลั๊กไฟ 3 ทาง

1

150

150

- ชั้นวางเอกสาร

1

650

650

1 กล่อง

300

300

2

3,900

7,800

- หัว RJ 45

2 แพ็ค

290

580

- สาย UTP (ภายนอก )

1 กล่อง

4,990

4,990

- สาย UTP (ภายใน)

1 กล่อง

3,290

3,290

- Access Point

2

1,490

2,980

-บูทครอบ RJ 42

2 แพ๊ค

55

110

- กิ๊บตอกสายแลน

2 กล่อง

20

40

-ค่าถ่ายเอกสาร+ เข้าเล่ม

10 เล่ม

100

1,000

- ค่าจ้างทาเว็บไซต์วิทยาลัย

1 ครั้ง

6,000

6,000

- ค่าบารุงรักษาระบบเครือข่าย

10 ครั้ง

3,000

30,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

- แผ่น CD
- หมึก Epson L35

35,350

ค่าใช้สอย

รวมงบประมาณ

71,350

36,000

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): - จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทา ส.ค.ส.ของวิทยาลัย
- จัดทาภาพกิจกรรมตํางๆ ของวิทยาลัย
- จัดทาจดหมายขําววิทยาลัย
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถบริการขําวสาร กิจกรรมตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกและสามารถดาเนินการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางสาวปัญญา พิเมย )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการดาเนินงานวางแผนและงบประมาณ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภัสดี ชูสุวรรณ/งานวางแผนและงบประมาณ/ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ
2.ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ

3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.2
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ด๎วยงานวางแผนการศึกษาและ
งบประมาณ มีหน๎าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ จัดทารายงานและติดตามผลการดาเนินงาน/โครงการ
ตํางๆ เพื่อทาการรายงานไปยังสถาบัน ฯ และจังหวัด และงานอื่นๆที่ได๎รับมอบหมาย เพื่อให๎การดาเนินงานในหน๎าที่ตํางๆ
ที่ได๎รับมอบหมายดาเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพจาเป็นต๎องมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอในการที่จะใช๎ในการดาเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 2559
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2556
2. เพื่อทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559
3. เพื่อสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558
4. จัดทารายงานตํางๆ สํงกรม กอง จังหวัด ประมาณ จานวน 60 ชุด
5. ทาเอกสารแผํนพับ เอกสารแนะนาวิทยาลัย เกียรติบตั รในวาระตํางๆ
6. จัดเตรียมข๎อมูลเบื้องต๎นในการประชุมพิจารณางบประมาณ
6. . เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. ทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 จานวน 25 เลํม (หนาประมาณ 200 แผํน/เลํม)
2. ทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2554 จานวน 40 เลํม (หนาประมาณ 40 แผํน/
เลํม)
3. จัดทารายงานตํางๆ สํง สอศ. ประมาณ จานวน 60 ชุด/ปีงบประมาณ
4. จัดเตรียมข๎อมูลเบื้องต๎นในการประชุมพิจารณางบประมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ สามารถดาเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สามรถ
จัดเก็บทาแผนปฏิบัติการประจาปีได๎ตามกาหนด และสามารถติดตามผลการใช๎จํายงบประมาณ และการรายงานผลตํางๆได๎
ตามกาหนด
7. การดาเนินงาน กิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน เสนอโครงการ ดาเนินงาน สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

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

รวมงบประมาณ ......................10,000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
เข๎าเลํมเอกสารงานแผน
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
บาท

70 เลํม

จานวนเงิน
บาท
10,000

10,000

หมายเหตุ

*ถั่วเฉลี่ยจริงทุกรายการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. ทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2559 จานวน 25 เลํม (หนาประมาณ 200 แผํน/เลํม)
2. ทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 40 เลํม (หนาประมาณ 40 แผํน/เลํม)
3. จัดทารายงานตํางๆ สํง สอศ. จานวน 60 ชุด
4. จัดเตรียมข๎อมูลเบื้องต๎นในการประชุมพิจารณางบประมาณ
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) สามารถดาเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
สามรถจัดเก็บทาแผนปฏิบตั ิการประจาปีได๎ตามกาหนด และสามารถติดตามผลการใช๎จํายงบประมาณ และการรายงาน
ผลตํางๆได๎ตามกาหนด
10.การติดตามและการประเมินผลโครงการ
- รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ลงชื่อ ..........................................................
(นายภัสดี ชูสุวรรณ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการบารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด/งานฟาร์ม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ....
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3..... ตัวบํงชี้......3.2...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยฯ ที่ใช๎ในปัจจุบันมีอายุการใช๎งานหลายปีทาให๎ชารุด ประกอบกับต๎องมีการ
บารุงรักษาตามปกติ เพื่อให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อใช๎ในการประกอบกิจกรรมงานฟาร์มและอื่นๆในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อซํอมแซม-บารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัย ให๎มีสภาพพร๎อมใช๎งานและปลอดภัย
2. เพื่อฝึกทักษะนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาชํางกลเกษตร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ซํอมแซม-บารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตลอดปี
6.2 เชิงปริมาณ : 1.บารุงรักษารถแทรกเตอร์ได๎จานวน 3 คัน
2. บารุงรักษารถแบคโฮได๎จานวน 2 คัน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินงาน
3. สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกชํางการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................

- ค่าวัสดุ

5,000

บาท

- ค่าใช้สอย

15,000

บาท

รวมงบประมาณ ...................20,000................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ

5,000.-

ค่าใช้สอย

15,000.รวมงบประมาณ

20,000.-

หมายเหตุ

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):

1. ซํอมแซมบารุงรักษารถแทรกเตอร์ล๎อยาง จานวน
3 คัน
2. บารุงรักษารถแบคโฮ จานวน
2 คัน
ผลลัพธ์ (Out comes): เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ สรุปโครงการ/สผ.1
ลงชื่อ ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.2
4.สภาพปัจจุบนั /หลักเกณฑ์และเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เนื่องด๎วยโครงการตํางๆ ที่ทางบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได๎จัดทาขึ้น
นั้นได๎คานวณ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตํางๆ ที่จาเป็นเป็นรายปีงบประมาณนั้น ในบางสํวนอาจมีความจาเป็นเรํงดํวนที่จาเป็น
จะต๎องดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ แตํมิได๎อยูํในโครงการที่นาเสนอทางแผนวานแผนจึงได๎จัดเตรียมงบประมาณได๎เพื่อให๎
ความสะดวกแกํบุคลากรที่จาเป็นต๎องใช๎
5.วัตถุประสงค์
เพื่อกันเงินไว๎ใช๎ในการดาเนินกิจกรรมโครงการตํางๆ ที่อาจมีความจาเป็นและเรํงดํวนตามแตํสถานการณ์ตาํ ง ๆ ที่ไมํ
มีในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ ให๎สามารถดาเนินโครงการนั้นๆ ได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณเพื่ออานวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรที่มีความจาเป็นและเรํงดํวนการ
ดาเนินงานกิจกรรมตําง ๆ ของวิทยาลัยได๎ตลอดทั้งทีงบประมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการทีไ่ มํได๎อยูํในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ ให๎สามารถดาเนิน
โครงการนั้นได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วตามความจาเป็น
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินโครงการ เสนอโครงการ ดาเนินงาน สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
งบประมาณโดยประมาณการ.................300,000............................... บาท
ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นทุกงานภายในวิทยาลัยฯ
9. . ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) เพื่ออานวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรทีม่ ีความจาเป็น
และเรํงดํวนการดาเนินงานกิจกรรมตําง ๆ ของวิทยาลัยได๎ตลอดทั้งทีงบประมาณ
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)เพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการที่ไมํได๎อยูํในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ ให๎
สามารถดาเนินโครงการนั้นได๎อยํางสะดวกและรวดเร็วตามความจาเป็น
10.การประเมินผล
- สิ้นสุดการปีงบประมาณ
ลงชื่อ ..........................................................
(นายภัสดี ชูสุวรรณ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.......................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งชี้.........3.2.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎รับทราบแนวนโยบายในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของวิทยาลัย เพื่อให๎การถํายทอดแผนฯ ของสถานศึกษาไปสูํผู๎ปฏิบัติ
ระดับ ฝ่าย/งาน/แผนกวิชา และนาไปปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม ผู๎ ปฏิบัติจะต๎องจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยรํวมกัน
กาหนดโครงการ/กิจกรรมและผลผลิตให๎สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา รวมทั้งการ
เขียนโครงการเสนอขอใช๎งบประมาณโครงการ/กิจกรรมจากวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีและการเขียนโครงการเสนอขอใช๎งบประมาณ
ได๎อยํางถูกต๎องและเป็นรูปแบบเดียวกัน งานวางแผนและงบประมาณ จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีและการเสนอขอใช๎งบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎คณะครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ
2559
5.2 เพื่อให๎คณะครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการตํางๆ และได๎รับทราบและมุํงปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อตอบสนองตํอวิสัยทัศน์ พันธกิจ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อใช๎ในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : ผู๎บริหารวิทยาลัย
4
คน

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
46
คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ลงทะเบียนผูเ๎ ข๎าอบรม
2. บรรยายตามหัวข๎อที่กาหนด
3. ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบตั ิงาน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 13-14 ตุลาคม 2558
7.2 สถานที่ดาเนินการ ณ ห๎องประชุมแผนกสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

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

รวมงบประมาณ ................10,000.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ

50

25x4

5,000

- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ

50

50x2

5,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

10,000

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): ผู๎ที่ผํานการอบรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปีและการเขียนโครงการ
ผลลัพธ์ (Out comes): หนํวยงานมีแผนปฏิบัติงานประจาปี และสามารถเขียนโครงการเสนอขอใช๎งบประมาณที่
เป็นรูปแบบเดียวกันและมีความถูกต๎องตามหลักการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ติดตามและประเมินผลหลังการอบรมโดยใช๎แบบประเมินวัดความรูค๎ วามเข๎าใจของผู๎เข๎าอบรม และติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการหลังจากสิ้นสุดการอบรม
ลงชื่อ ...............................................
( นายภัสดี ชูสุวรรณ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธามรงค์ ตันภิบาล/งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/
ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.......3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....4 พัฒนาการเรียนการสอน...........................................

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 5 ด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ และงานวิจัย ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากอดีตที่เรามุํงพัฒนาครูด๎วยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากร มาเป็นการพัฒนาครูโดยให๎ครูได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์และการปฏิบัติจริงของตนเอง เพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นตํอนักเรียน สามารถกระตุ๎นและสร๎างบรรยากาศให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ สามารถแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองเป็นอยํางดี และเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครู จึงได๎จัดทา
โครงการสํงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา ของครูโดยใช๎แนวคิดและหลักการของการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ อันจะ
ทาให๎ครูได๎รอบรู๎ทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ตามแนวทางของการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายที่ต๎องการ ของหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และใช๎ผลในการปรับการสอน
5.2 ครูผู๎สอนทุกคนมีงานวิจัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และใช๎ผลในการปรับการสอน
ครูมีงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได๎รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอก
6.2 เชิงปริมาณ : ครูผสู๎ อนร๎อยละ 80 สามารถทางานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได๎รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได๎
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1.เสนอโครงการ
2. แจ๎งประสานงานกับครูทุกแผนกวิชาทราบ
3. ดาเนินการ
4. ติดตามผลและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ ......วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา..................................................................
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..........100,000.................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): ครูผู๎สอนร๎อยละ 80 สามารถทางานวิจัยทีม่ ีคุณภาพได๎รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได๎
ผลลัพธ์ (Out comes): ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และใช๎ผลในการปรับการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
จากงานวิจัยของครูผู๎สอน 2. ผลการประเมิน 3. จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4. สรุปผลการ
ดาเนินงานเสนอหัวหน๎าฝ่ายวิชาการ 5. รายงานและเผยแพรํในเว็บไซค์วิทยาลัย
ลงชื่อ ...............................................
(นายธามรงค์ ตันภิบาล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานฟาร์มยางพารา (แปลงใหม่)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ................................................

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท.ี่ ...6...............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.... ...2,3.................... ตัวบ่งชี้.....2.2,2.3,3.2............................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องด๎วยวิทยาลัยจัดให๎มีการเรียน-การสอนวิชาชีพยางพาราทั้งระดับ ปวช. , ปวส. โดยเน๎นการเรียนการสอน แบบ
ให๎นักเรียนเป็นศูนยลางการเรียน ดังนั้นจาต๎องมีโครงการรองรับ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์จริง เพื่อนาไปประกอบ
อาชีพได๎
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎นักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์
5.2 เป็นฟาร์มสาธิตให๎แกํเกษตรกรที่สนใจในเรื่องยางพารา
5.3 เพื่อเป็นรายได๎ของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มียางพาราพันธุ์ดีได๎มาตรฐาน 2. ใช๎เป็นสื่อในการฝึกทักษะนักเรียน-นักศึกษา ให๎เกิดทักษะ
และประสบการณ์จริง นาไปประกอบอาชีพได๎
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษา/เกษตรกร มีความรู๎และประสบการณ์ในวิชาชีพยางพารา จานวน 100 คน 2. ผลิต
ยางพาราได๎จานวน 5,360 ต๎น
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ 3. ดาเนินงานโครงการ 4.ประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ ฟาร์มยางพารา วษท.พังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..........................100,000.................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลรักษาต๎นยางพาราพันธุ์ดี จานวน 5,360 ต๎น 2. ฝึกทักษะให๎นักเรียน – นักศึกษา และ
เกษตรกรสนใจ 100 คน
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. สามารถดูแลรักษาต๎นยางพาราให๎เจริญเติบโตอยํางมีประสิทธิภาพและกรีดได๎ตาม
ระยะเวลา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สผ1 , สผ2
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานฟาร์มยางพารา (ยางกรีด)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ √ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...............................................................................

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.... ...2,3.................... ตัวบ่งชี้.....2.2,2.3,3.2............................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได๎มุํงเน๎นให๎นักเรียน – นักศึกษา ได๎ฝึกทักษะประสบการณ์ และมี
ทักษะในการทางานตลอดจนเน๎นให๎ครูจัดการเรียนการสอน แบบให๎นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ ดังนั้นแผนกวิชาสัตว
ศาสตร์มีโครงการงานฟาร์มไว๎รองรับ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ที่แท๎จริง เพื่อนาไปประกอบอาชีพได๎
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิตยางพารา
2. เป็นฟาร์มสาธิตให๎เกษตรกรที่สนใจ
3. เพื่อเป็นรายได๎ของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มยางพาราพันธุ์ดี จานวน 2,200 ต๎น 2. ใช๎เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชายางพาราได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู๎และประสบการณ์ จานวน 100 คน 2.บารุงรักษาต๎นยางให๎ได๎มาตรฐานตาม
อายุ จานวน 2,200 ต๎น 3. มีรายได๎จากการจาหนําย 400,000 บาท

7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ 3. ดาเนินงานโครงการ 4.ประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ ฟาร์มยางพารา วษท.พังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ...........................200,000.................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลรักษาต๎นยางพาราพันธุ์ดี จานวน 2,200 ต๎น 2. ฝึกทักษะให๎นักเรียน – นักศึกษา และ
เกษตรกรสนใจ 100 คน 3. มีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 400,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. สามารถดูแลรักษาต๎นยางพาราให๎เจริญเติบโตอยํางมีประสิทธิภาพและกรีดได๎ตาม
ระยะเวลา 2. วิทยาลัยมีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 400,000 บาท
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สผ1 , สผ2
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ามัน (แปลงใหม่)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ , นายภัสดี ชูสุวรรณ , นายนิรันดร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..............................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...............................................................................

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......2.6..................... ตัวบ่งชี้...2.2,2.3,6.4...............................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยวิทยาลัยให๎มีการเรียนการสอน วิชาชีพปาล์มน้ามัน ในระดับ ปวช. ปวส. โดยเน๎นให๎นักเรียนนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ดังนั้นจึงต๎องมีโครงการไว๎รองรับ เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษา ได๎ฝึกทักษะและประสบการณ์ สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได๎
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ ของนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรได๎ฝกึ ทักษะและประสบการณ์
2. วิทยาลัยมีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. เป็นแหลํงเรียนรู๎ แกํนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรทีส่ นใจ 2. ดูแลรักษาต๎นปาล์มให๎ได๎
ขนาดตามอายุ ได๎มาตรฐาน
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรมีความรู๎ ประสบการณ์ จานวน 100 คน2. ผลิตปาล์ม
น้ามันได๎ 20 ตัน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. นาเสนอโครงการ
2. ดาเนินงานโครงการ
3. สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ ฟาร์มปาล์มน้ามัน วษท.พังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..............100,000........................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. บารุงรักษาสวนปาล์มน้ามัน จานวน 2,200 ต๎น2. นักเรียน – นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ ทักษะ
และประสบการณ์ ด๎านการปลูกปาล์มน้ามัน
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. วิทยาลัยมีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 80,000 บาท 2. นักเรียน-นักศึกษา ได๎
ประสบการณ์ การปลูกปาล์มน้ามันจานวน 100 คน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปโครงการ/สผ1 , สผ2
ลงชื่อ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ามัน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ , นายภัสดี ชูสุวรรณ , นายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..............................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......1,2,6...... ตัวบ่งชี้1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.9,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,6.2,6.4

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยวิทยาลัยให๎มีการเรียนการสอน วิชาชีพปาล์มน้ามัน ในระดับ ปวช. ปวส. โดยเน๎นให๎นักเรียนนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ดังนั้นจึงต๎องมีโครงการไว๎รองรับ เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษา ได๎ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง สามารถนาความรู๎
ไปประกอบอาชีพได๎
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ ของนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรได๎ฝกึ ทักษะและประสบการณ์
2. วิทยาลัยมีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. ผลิตปาล์มน้ามันได๎จานวน 200,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 800,000 บาท 2. เป็นแหลํง
เรียนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณ์ให๎กับ นักเรียน – นักศึกษา
6.2 เชิงปริมาณ : 1. ดูแลบารุงรักษาสวนปาล์มน้ามัน จานวน 2,200 ต๎น2. เป็นแหลํงฝึกทักษะและประสบการณ์
แกํนักเรียนนักศึกษา จานวน 100 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. นาเสนอโครงการ
2. ดาเนินงานโครงการ
3. สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ ฟาร์มปาล์มน้ามัน วษท.พังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..............300,000........................................... บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลปาล์มน้ามัน อายุ 7-19 ปี จานวน 2,200 ต๎น2. นักเรียน – นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ
ทักษะและประสบการณ์ ด๎านการปลูกปาล์มน้ามัน
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. มีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 800,000 บาท 2. นักเรียน-นักศึกษา ได๎
ประสบการณ์ การปลูกปาล์มน้ามันจานวน 100 คน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการงานฟาร์มสุกร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..............................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2...................... ตัวบ่งชี้..2.2,2.3..................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได๎มุํงเน๎นให๎นักเรียนนักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์ และมีทักษะในการ
ทางานตลอดจนเน๎นให๎ครูจดั การเรียนการสอนแบบให๎นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ ดังนั้น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ มี
โครงการงานฟาร์มสุกร ไว๎ฝึกทักษะ บวกประสบการณ์ที่แท๎จริงให๎กับนักศึกษา ให๎สามารถนาความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎
ในการประกอบอาชีพตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร
2. เพื่อเป็นฟาร์มสาธิตให๎แกํนักศึกษา อศ.กช. และเกษตรผู๎สนใจ
3. เพื่อเป็นรายได๎ของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มสุกรที่ได๎มาตรฐาน 2.สามารถใช๎เป็นสื่อในการเรียนการสอนให๎นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. ฝึกทักษะการเลีย้ งสุกรให๎นักศึกษาจานวน 6 คน 2. ผลผลิตได๎จานวน 50 ตัว
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 3. ดาเนินงานโครงการ 4. ประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
ฟาร์มสุกร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ........................200,000.................................. บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ฝึกทักทักษะการเลี้ยงสุกรให๎กับนักศึกษาจานวน 7 คน 2. ผสมลูกสุกรได๎จานวน 50 ตัว
3. ผสมสุกรขุนได๎ 30 ตัว 4. มีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 300,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. มีฟาร์มสุกรที่ได๎มาตรฐาน เพื่อฝึกนักศึกษาและเกษตรกร 2. สามารถใช๎เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนให๎นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ 3. เป็นฟาร์มสาธิตให๎นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ 4. วิทยาลัยมี
รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 300,000 บาท
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สผ.1 , สผ.2
ลงชื่อ...............................................
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ ให้ยืมแม่พันธุ์โคเพื่อผลิตลูกโคแก่นกั เรียนนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ และ นายเจริญ สุชาติพงษ์ /แผนกวิชาสัตวศาสตร์
2. ลักษณะโครงการ √ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..............................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6...............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ......................................... ตัวบ่งชี้..........................................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องด๎วยมีผู๎ใจบุญ 2 ราย ได๎บริจาคเงินมาเพื่อไถํถอนแมํโคสาวเพศเมียกํอนเข๎าโรงฆํามา 1 ตัว จึงเห็นวําเป็นการ
ดีและนําสนับสนุน ความสนใจเพราะแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎ทาการเปิดสอนวิชาชีพทางด๎านการเลีย้ งสัตว์อยํางหลากหลาย

ประกอบยังมีนักศึกษาบางคนสนใจจะเลี้ยงเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ หารายได๎เพิ่มเติม ลดภาระผู๎ปกครอง ใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน์ แตํยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ข๎าพเจ๎าจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน และเป็นแหลํงเรียนรู๎ฝึกทักษะ
และประสบการณ์จริง สามารถออกไปประกอบอาชีพตํอไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อชํวยชีวิตแมํโคกํอนถูกเชือด
2. เป็นแหลํงเงินทุนสนับสนุน การเลีย้ งโคเนื้อแกํนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรผู๎สนใจ
3. เพิ่มพูนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์จริงแกํนักเรียนและนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษาจะได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะประสบการณ์จริงในงานอาชีพ การเลี้ยงโคเนือ้
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาแผนกสัตวศาสตร์ จานวน 1 คน 2. จะได๎ลูกโคแกํนักศึกษา จานวน 1 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. ปฏิบัติโครงการ 3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ โครงการชีววิถี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ...........................-.............................................. บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-แม่โค

1 ตัว
รวมงบประมาณ

-

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
**หมายเหตุ ขอใช๎พื้นที่ปลูกหญ๎า พืชอาหาร และโรงเรือนของชีววิถี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. นักศึกษาได๎รบั ความรูแ๎ ละทักษะประสบการณ์ในการเลีย้ งโคเนื้อ 2. มีรายได๎จากการ
จาหนํายหรือผลิตลูกโค
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษาสามารถจัดทาโครงการเลี้ยงโคได๎ 2. นักศึกษา สามารถสรุปผลโครงการเป็น
ผลงานทางวิชาการได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการชีววิถี
ลงชื่อ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิชัย ศรีจรัส…/งานฟาร์ม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน มิติที่ 2 สํงเสริมศักยภาพสถานศึกษา /
เสริมสร๎างสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐานอาชีวศึกษา
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,10,13
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2,5 ตัวบ่งชี้ 2.5,5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงไกํในปัจจุบันได๎จดั ทาในระบบเชิงพาณิชย์ โดยใช๎ไกํลูกผสม เพื่อการค๎าและเลีย้ งไกํในระบบ
ปิด ซึ่งใช๎ต๎นทุนสูงมาก ทาให๎เกษตรกรที่ต๎องการเลีย้ งไกํไขํแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือการเกษตรแบบผสมผสานไมํสามารถ
เลี้ยงไกํไขํได๎เลย แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได๎จดั ทาโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช๎พันธุ์ไกํที่สามารถเลีย้ งในระบบปลํอยลานได๎ เพื่อ
ศึกษาข๎อมูลทางด๎านวิชาการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางให๎กับนักศึกษาและเกษตรผูท๎ ี่สนใจนาไปประยุกต์ใช๎
ในการประกอบอาชีพตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาด๎วยการสร๎างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐาน
อาชีวศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบPBL โดยใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให๎นักศึกษาได๎เรียนรูแ๎ ละฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพ
3. เพื่อให๎ครูได๎ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามสภาพจริง
4. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีเจตคติที่ดีตํอการประกอบอาชีพและมีความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพ
5. เพื่อให๎วิทยาลัยมีแหลํงเรียนรู๎ให๎กับนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจนาไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได๎จัดทาโครงการวิชาชีพ และสร๎างองค์ความรู๎ ได๎อยํางมีคุณภาพ
2. การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
3. สามารถสร๎างแหลํงเรียนรู๎ภายในวิทยาลัยให๎กับนักศึกษาและเกษตรกรผู๎สนใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
1. เลี้ยงแมํไกํไขํพันธุ์โร๏ดไอส์แลนท์เรด จานวน 150 ตัว
2. เลี้ยงไกํรุํนคละเพศ จานวน 100 ตัว
3. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได๎ศกึ ษาเรียนรู๎และฝึกประสบการณ์ดา๎ นอาชีพ จานวน 10 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ดาเนินงานโครงการ
4. ประเมินผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

100,000

บาท

รวมงบประมาณ ....................100,000.................................... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

280 กระสอบ

470

131,600

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
- อาหารไก่
รวมงบประมาณ

131,600

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. นักศึกษาและเกษตรกรหรือผู๎ทสี่ นใจได๎ศึกษาเรียนรู๎การเลีย้ งไกํไขํแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักศึกษาได๎จัดทาโครงการวิชาชีพตามรูปแบบการเรียน PBL และสร๎างองค์ความรู๎ได๎อยํางคุณภาพ
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนนักศึกษาได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ สามารถนาความรูไ๎ ปประกอบอาชีพได๎
2. มีแหลํงเรียนรู๎ภายในวิทยาลัย
3. มีรายได๎จากการจาหนํายผลผลิตประมาณ 150,000 บาท
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัตงิ านทุกเดือน
ลงชื่อ ...............................................
(นายวิชัย ศรีจรัส)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการเลี้ยงปลาน้าจืดจาหน่าย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...........2................................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...................2-4............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........1, 2................................ ตัวบ่งชี้..................... 1.1, 1.3, 2.3.........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปลาน้าจืดบางชนิดได๎รับความนิยมบริโภค ได๎แกํ ปลาดุก ปลานิลจิตรลดา ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงงําย โตเร็ว ตลาดมี
ความต๎องการสูง สามารถเลี้ยงจาหนํายเป็นรายได๎ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้าจืดของนักศึกษาและ
เกษตรกร
5. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหลํงเรียนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเลีย้ งปลาน้าจืด
2. เป็นแหลํงเรียนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลีย้ งปลาน้าจืด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : มีพันธุ์ปลาน้าจืดขนาดตลาดต๎องการ
6.2 เชิงปริมาณ : ปลาดุกขนาดตลาด จานวน 800 ก.ก. ปลานิลขนาดตลาด จานวน 1,000 ก.ก.
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินงาน
- เขียนโครงการเพื่ออนุมตั ิ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการโครงการ
- สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเพาะฟักปลาน้าจืด, ฟาร์มปลาน้าจืด
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
........................................... 50,000.................................. บาท
รวมงบประมาณ ...................... 50,000.............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- อาหารปลาดุกเบอร์ 3
- เกลือหยาบ
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ
108 กระสอบ
2 กระสอบ

ราคา/หน่วย
460
160
50,000

จานวนเงิน

หมายเหตุ

49,680
320
บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):

ปลาดุก จานวน 800 ก.ก.ๆละ 50 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
ปลานิล จานวน 1,000 ก.ก.ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการประจาเดือนและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาน้าจืด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม/แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....................2................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2-4..................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........1, 2................................ ตัวบ่งชี้................... 1.1, 1.3, 2.3............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การเพาะพันธุ์ปลามีความจาเป็นต๎องเตรียมความพร๎อม โดยการดูแลพํอแมํพันธุ์ปลาชนิดตํางๆในแผนกวิชาประมงให๎
มีความพร๎อม สามารถใช๎เพาะขยายพันธุ์ในโอกาสตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้าจืด

2. เตรียมปลาเพื่อเพาะขยายพันธุ์
3. ฝึกทักษะและประสบการณ์แกํนักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : มีพันธุ์ปลาที่พร๎อมสาหรับการเพาะพันธุ์
6.2 เชิงปริมาณ : พํอแมํพันธุ์ปลา จานวน 500 กก.
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
- เขียนโครงการเพื่ออนุมตั ิ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการโครงการ
- สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเพาะฟักปลาน้าจืด, ฟาร์มปลาน้าจืด
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
........................................... 28,200.................................. บาท
รวมงบประมาณ ...................... 28,200.............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
- อาหารปลาดุกเบอร์ 1
20 กระสอบ
490
9,800
- อาหารปลาดุกเบอร์ 3
40 กระสอบ
460
18,000
รวมงบประมาณ
28,200
บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): พํอแมํพันธุ์ปลาที่พร๎อมสาหรับการเพาะพันธุ์ จานวน 500 กก.
ผลลัพธ์ (Out comes):

- มีพํอแมํพันธุ์ปลาที่พร๎อมสาหรับการเพาะพันธุ์
- นักศึกษาได๎ฝึกประสบการณ์การเพาะขยายพันธุ์ปลา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการประจาเดือนและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจาหน่าย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...........2................................................................................................................

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...................2-4............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........1, 2................................ ตัวบ่งชี้..................... 1.1, 1.3, 2.3.........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาน้าจืดที่ได๎รับความนิยมเลี้ยงกันมาก ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงงําย โตเร็ว ตลาดมีความต๎องการสูง
สามารถเลี้ยงจาหนํายเป็นรายได๎ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุบาลลุกปลาน้าจืดของนักศึกษาและเกษตรกร
5. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหลํงเรียนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้าจืด
2. เป็นแหลํงเรียนรู๎ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้าจืด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคุณภาพพร๎อมจาหนําย
6.2 เชิงปริมาณ : ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จานวน 30,000 ตัว
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
- เขียนโครงการเพื่ออนุมตั ิ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการโครงการ
- สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเพาะฟักปลาน้าจืด, ฟาร์มปลาน้าจืด
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

........................... 30,000.................................. บาท

รวมงบประมาณ ...................... 30,000.............................. บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุย
- อาหารปลาดุกเบอร์ 1
- ถุงพลาสติกขนาด 25*30 นิ้ว
- สายยางรัดปากถุง
- ออกซิเจน
- สวิง
- ตะกร๎าพลาสติก
รวมงบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
ผลลัพธ์ (Out comes):

จานวนที่ต้องการ
36,000 ตัว
4 กระสอบ
4 ก.ก.
1 ก.ก.
2 ถัง
5 อัน
10 ใบ

ราคา/หน่วย

0.70
490
200
200
200
150
69
30,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

จานวนเงิน

หมายเหตุ

25,200
1,960
800
200
400
750
690

ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จานวน 30,000 ตัวละ 1.35 บาท เป็นเงิน 40,500 บาท
ลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยทีม่ ีคุณภาพพร๎อมจาหนําย

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการประจาเดือนและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการพัฒนางานห้องสมุด 3 ดี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหมํ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.8
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎รับนโยบายของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจัดทา โครงการพัฒนางานห๎องสมุด 3 ดี ( ห๎องสื่อดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี ) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของห๎องสมุด อันนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นสาคัญ ห๎องสมุด
เป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่สาคัญที่สํงผลความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน จึงจาเป็นต๎องมีการพัฒนาการจัดการบริหาร
การจัดการให๎มีความพร๎อมทางด๎านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อให๎ก๎าวทันสมัยตํอการเปลีย่ นแปลงของโลกใน
อนาคต ทาให๎ห๎องสมุดมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานห๎องสมุด
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผู๎เรียนตามหลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาการบริการ จัดหาวัสดุ-สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีทที่ ันสมัยให๎เพียงพอแกํ ครู นักศึกษาและบุคลากร
4. เพื่อสร๎างบรรยากาศ แรงจูงใจให๎ผู๎ใช๎บริการพึงพอใจมากขึ้น

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ:
1. ครู นักศึกษาและบุคลากรเข๎าใช๎บริการจานวน 500 คน
2. หนังสือตาราวิชาการ จานวน 350 ชื่อเรื่อง
3. วารสารและหนังสือพิมพ์ จานวน 30 รายการ
6.2 เชิงคุณภาพ :
1. ห๎องสมุดสามารถให๎บริการภายใต๎มาตรฐานห๎องสมุด 3 ดี
2. ครู อาจารย์ นักศึกษา สามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาและดาเนินงานชองห๎องสมุดก๎าวทันสมัยตํอเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. ดาเนินโครงการ 3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ ห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................

- ค่าวัสดุ ................................34,800................................... บาท
รวมงบประมาณ ....................34,800.............................. บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
-วารสารและหนังสือพิมพ์
-โฟมบอร์ด ฃนาด 33×165 ซม.
-ชั้นวางหนังสือขนาด 4 ชํอง 1 ชั้น
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
3 ป้าย
6 ชั้น

900
350
34,800 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

30,000
2,700
2,100

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts)
- มีหนังสือ ตาราวิชาการ ใช๎สาหรับค๎นคว๎า สืบค๎น เพิ่มขึ้น จานวน 400 ชื่อเรื่อง
- มีวารสารและหนังสือพิมพ์ไว๎ให๎บริการเพิม่ ขึ้น จานวน 35 รายการ
- มีสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไว๎บริการ ครู อาจารย์ นักศึกษาได๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง เพิ่มขึ้น
จานวน 2 รายการ
ผลลัพธ์ (Out comes):
- ครู อาจารย์ นักศึกษา ได๎ใช๎หนังสือตาราวิชาการ วารสารและหนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนในแตํละรายวิชาได๎มากขึ้น
- ห๎องสมุดได๎มีการพัฒนาให๎ก๎าวหน๎า ทันสมัยกับเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- เอกสารรายงานจากผลการดาเนินงานของโครงการพัฒนางานห๎องสมุด 3 ดี เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางสาวสุธรรม บุญฮก )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด....สู่การอ่าน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหมํ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ห๎องสมุดจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญ ที่ให๎บริการข๎อมูล ขําวสาร และสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อให๎บริการแกํ
ผู๎ใช๎ได๎ค๎นคว๎าได๎อยํางเสรีตามความต๎องการ ดังนั้นห๎องสมุดจึงจาเป็นต๎องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ๎น และปลูกฝังนิสยั รักการอําน
การค๎นคว๎าให๎กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์
5. วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝังนิสัยรักการอํานให๎กับนักเรียนนักศึกษา
2. ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์

6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายด้านปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม
80
คน
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอํานและนาความรูไ๎ ปพัฒนาตนเองได๎
2. นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน1. เสนอโครงการ2. ดาเนินโครงการ 3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ ห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ...................................6,800..................................บาท
รวมงบประมาณ ........................6,800.......................บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

รายการ
ค่าวัสดุ
ป้ายโครงการ
อาหารวําง
ค่าตอบแทน
เงินรางวัลประกวดคาขวัญห๎องสุด
เงินรางวัลตอบปัญหาชิงรางวัล
รวมงบประมาณ

1
90 ชุด

1,500
25

3

จานวนเงิน
1,500
2,250
1,000
2,050

6,800 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts)
- นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมสัปดาห์ห๎องสมุด.....สูรํ ักการอําน จานวน 80 คน
ผลลัพธ์(Out comes):
- นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ และทักษะเกี่ยวกับการอําน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางสาวสุธรรม บุญฮก )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการทดสอบ V-NET
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....2 และ 3..............................................................

หมายเหตุ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........2,3,4,7..................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1...................... ตัวบํงชี้.......1.3,1.4,1.5.............
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) งานวัดผลประเมินผลเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษาที่สนับสนุนด๎าน
วิชาการแกํผู๎เรียน และเป็นกาลังขับเคลื่อนการบริหารงานภายในองค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพให๎สอดคล๎องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล๎อมและความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีที่สามารถสร๎างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให๎มีวามก๎าวหน๎า
วิชาการควบคูํกับวิชาชีพให๎มีมาตรฐานสากล สอดคล๎องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเน๎นผู๎เรียนยุคใหมํในการที่จะนา
ความรู๎ไปประกอบวิชาชีพ และดาเนินชีวิตประจาวันได๎อยํางมี คุณภาพ อนึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังคง
เรํงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคูํกับการเพิ่มปริมาณผู๎เรียน โดยมอบหมายให๎สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่องทุกรูปแบบ อยํางเชํนในเร็วๆ นี้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารํวมกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (สทศ.) จะดาเนินการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ
(V-NET) เพื่อใช๎ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ สานักงานประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได๎กาหนดไว๎ในตัวบํงชี้ที่ 3
ของการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎เตรียมความพร๎อมครูแกนนาและมีการพัฒนา
ศักยภาพ (ติว) ให๎กับนักเรียนนักศึกษา โดย ปวช.,ปวส.จัดสอบในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎มุํงเน๎นให๎นักเรียนนักศึกษา ได๎มีการพัฒนาศักยภาพ (ติว) ทั้งใน
ด๎านวิชาชีพและวิชาการควบคูํกันไป และในการดาเนินตามโครงการดังกลําวให๎บรรลุตามนโยบายและตรงตามวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก ความพร๎อมในสํวนที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาศักยภาพ (ติว) ตลอดทั้งการสอบ (V-NET) ให๎
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกํครูติวเตอร์ นักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนความรู๎ดา๎ นวิชาชีพและวิชาการ
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการประเมินมาตรฐานด๎านวิชาการและวิชาชีพ
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
4. เพื่อสร๎างบุคลากรในองค์กรให๎เป็นผู๎มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานในด๎านวิชาการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียนนักศึกษาได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อเตรียมความพร๎อมสูมํ าตรฐานสากล
2. พัฒนานักเรียนให๎เป็นผู๎กล๎าคิด กล๎าทา กล๎าแสดงออก เกิดความรักใครํ สามัคคีภายในสถาบัน
3. มีความกระตือรือร๎น และเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทางด๎านวิชาชีพและวิชาการ
6.2 เชิงปริมาณ : มีนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ระดับชั้น ปวช.3 จานวน 11 คน และนักเรียน
ระดับชั้น ปวส.2 จานวน 14 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1.เสนอโครงการ 2.ดาเนินโครงการ 3.สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ อาคารเรียน 2 งานวัดผลฯ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...........................
- ค่าวัสดุ
................... 5,190 ...... บาท
รวมงบประมาณ ....................... 5,190........ บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. คําจัดทาเอกสารติว
2. ดินสอ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
40 ชุด
5 โหล

50
60

จานวนเงิน
2,000
300

หมายเหตุ

3.ยางลบ
4. หมึกปริ้นเตอร์ 85 เอ
รวมงบประมาณ

5 โหล
1 ตลับ

60
2,590
5,190 บาท

300
2,590

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) การเตรียมความพร๎อมสูํมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการ
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. มีอุปกรณ์เครื่องใช๎พร๎อมเอกสารอานวยความสะดวกในการติวและการทดลอง
2. นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการรํวมกิจกรรม
3. นักศึกษาได๎ใช๎เวลาในการทบทวนความรู๎ที่เป็นประโยชน์
4. นักศึกษาได๎รับความรู๎และพัฒนาศักยภาพทางด๎านวิชาชีพและวิชาการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากรายงานจากผลการดาเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายพงศา กสิบาล )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา อ๎นสุวรรณ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...1.เพิ่มปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพ..........................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1.........................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.............4.......................... ตัวบ่งชี้..................4.1............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท จัดการเรียนการสอนเน๎นการศึกษาและการปฏิบัติ เพื่อให๎นกั ศึกษา ได๎ฝึก
ทักษะและมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช๎ในกิจกรรม การเรียนการสอนตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ความรู๎ความเข๎าใจ แกํนกั ศึกษา
2. เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ และเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ได๎อยํางถูกต๎องปลอดภัย โดยคานึงถึง
ความปลอดภัย และความประหยัด
6.2 เชิงปริมาณ : จัดการเรียนการสอนนักศึกษา อศ.กช. จานวน 134 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 2. ดาเนินงานโครงการ 3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ บ๎านนักศึกษา , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ.......งบประมาณเงินอุดหนุน อศ.กช. ……

- ค่าครุภัณฑ์

........................................20,000................................................. บาท

- ค่าวัสดุ

........................................56,500.................................................. บาท
รวมงบประมาณ ...........................76,500.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

100 ซอง

50

5,000

5 คิว

1,000

5,000

- ปุ๋ยคอก

300 กระสอบ

40

12,000

- ถุงพลาสติกดา

200 กิโลกรัม

50

10,000

- กระถางพลาสติก

100 ใบ

25

2,500

- ปุ๋ยสูตร 15-15-15

10 กระสอบ

1,100

11,000

- ปุ๋ยสูตร 13-13-21

10 กระสอบ

1,100

11,000

1 เครื่อง

20,000

20,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
- คําเมล็ดพันธุผ์ ัก
- ขุยมะพร๎าว

ค่าครุภัณฑ์
- คอมพิวเตอร์ดโน๎ตบุ๏ค
รวมงบประมาณ

76,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอนโฏครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
ผลลัพธ์ (Out comes): โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) สามารถสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนได๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
หลังสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นางวัลประภา อ๎นสุวรรณ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....2 และ 3..............................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........2,3,4,7..................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1...................... ตัวบํงชี้.......1.3,,1.4,,1.5.............
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได๎รบั ผิดชอบในการดาเนินการจัดทาข๎อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของผู๎สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.3)ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (

ปวส.2) ให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษาทุกคนที่สาเร็จ
การศึกษาต๎องสอบผํานมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให๎กระบวนการดังกลําวเป็นไปตามระเบียบจึงต๎องพัฒนาข๎อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยการจัดทาข๎อสอบใหมํ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาและพัฒนาข๎อสอบมาตรฐานวิชาชีพใหมํ
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมในการประเมินมาตรฐานด๎านวิชาการและวิชาชีพ
3. เพื่อสร๎างบุคลากรในองค์กรให๎เป็นผู๎มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานในด๎านวิชาการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียนนักศึกษาสอบผํานมาตรฐานวิชาชีพตามระดับสูํมาตรฐานสากล
2. ได๎ข๎อสอบใหมํที่มีมาตรฐานมากขึ้น
6.2 เชิงปริมาณ :
1. ได๎ข๎อสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครบทุกสาขางาน
2. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 คน และระดับชั้น ปวส.2 ที่สาเร็จการศึกษาทุกคนสอบผําน มาตรฐานวิชาชีพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1.เสนอโครงการ 2.ดาเนินโครงการ 3.สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ระหวํางวันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ณ ห๎องประชุมอาคารสัตวศาสตร์
7.3 สถานที่ดาเนินการ อาคารเรียน 2 งานวัดผลฯ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...........................
- ค่าวัสดุ
................... 10,650................... บาท
รวมงบประมาณ ................. 10,650.................. บาท
รายการ
ค่าวัสดุ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

1. ถํายเอกสาร
2. ดินสอ
3.ยางลบ
4. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ( 2 วัน35 คน )
5. คําอาหารกลางวัน 1มื้อ ( 2 วัน35 คน )
6. จัดทาป้ายไวนิล 1×3 เมตร
7. กระดาษ เอ4
รวมงบประมาณ

100 ชุด
5 โหล
5 โหล
2×35=70
35×2=70
3 ตารางเมตร
4 รีม

50
60
60
50
50
150
150
10,650 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

2,000
300
300
3,500
3,500
450
600

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) ได๎ข๎อสอบมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครบทุก
สาขางาน
ผลลัพธ์ (Out comes):
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 คน และระดับชั้น ปวส.2 ที่สาเร็จการศึกษาทุกคนสอบผําน มาตรฐานวิชาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากรายงานจากผลการดาเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ ...............................................
( นายพงศา กสิบาล )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายคานวณ แก๎วชํวง แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ๎ รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........6............................. ตัวบ่งชี้......6.2 ,6.4...........................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพืชพื้นเมืองตามธรรมชาติได๎ถูกทาลายลงใกล๎สูญพันธุ์ โดยกิจกรรมของมนุษย์ จังหวัดพังงาตั้งอยูํในภาคใต๎
ฝั่งอันดามัน เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพันธุพ์ ืช โดยเฉพาะความหลากหลายด๎านพืชพันธุ์ไม๎พื้นเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในฐานะเป็นสถานศึกษาด๎านการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงควรสนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
ตามแผนแมํบท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ระยะที่ 5 ปีที่ ห๎า ( 1 ตุลาคม 2554 – 30
กันยายน 2559)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
5.2 เพื่อดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
5.3 เพื่อดาเนินกิจกรรมห๎องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม๎พื้นเมือง
5.4 เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักศึกษา และเกษตรกรในพื้นที่ใกล๎เคียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 สามารถสารวจและเก็บรวบรวบพันธุกรรมพืชพรรณไม๎พื้นเมืองในท๎องถิ่น
6.1.2 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
6.1.3 นักศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพรรณไม๎พื้นเมืองในท๎องถิ่น
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 มีกิจกรรมสารวจและเก็บรวมรวมพรรณไม๎พื้นเมือง กลุมํ ไม๎ผลพื้นเมือง กลุํมปาล์มพื้นเมือง กลุํม
กล๎วยไม๎ป่า และกลุํมอื่นๆ
6.2.2 มีกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 1 แหลํง
6.2.3 มีแหลํงเรียนรู๎กิจกรรมห๎องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม๎พื้นเมือง เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํนักศึกษาและ
เกษตรกรปีละ 300 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
7.1.2 ดาเนินงานตามโครงการ
7.1.3 รายงานและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคดฯโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
18,000
บาท
- ค่าใช้สอย
12,000
บาท
รวมงบประมาณ
30,000
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1. สติกเกอร์โฟมบอร์ดพรรณไม้พื
25 แผ่น
576
14,400
นเมือง
ขนาด 1.20 X 0.80 เมตร
2. สติกเกอร์โฟมบอร์ดพรรณไม้พื
25 แผ่น
144
3,600
นเมือง
ขนาด 0.80 X 0.20 เมตร
ค่าครุภัณฑ์
ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างกาจัดวัชพืช 1 ครั้ง
15 ไร่
800
12,000
รวมงบประมาณ
30,000
บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts)
9.1 มีกิจกรรมสารวจและเก็บรวบรวบพันธุกรรมพืชพรรณไม๎พื้นเมืองในท๎องถิ่น
9.2 มีกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
9.3 มีกิจกรรมห๎องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม๎พื้นเมือง 1 แหลํง
9.4 สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และเกษตรกรปีละ 300 คน
ผลลัพธ์ (Out comes)
9.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีแหลํงเรียนรู๎ สนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายคานวณ แก๎วชํวง)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายคานวณ แก๎วชํวง แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ๎ รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........6..................ตัวบ่งชี้.............6.4...........................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น แตํพื้นที่ทาการเกษตรเทําเดิม จึงมีความจาเป็นต๎องใช๎พื้นที่ที่มีอยูํอยํางจากัด
ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในฐานะเป็นสถานศึกษาด๎านการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงควร
สนองพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัว โดยดาเนินโครงการศูนย์เรียนรูเ๎ ศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแปลงสาธิตแกํ
นักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรในการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
5.2 เพื่อใช๎เป็นแปลงฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชาหลักการสํงเสริมการเกษตร รายวิชาการเกษตรแบบผสมผสาน วิชาปฏิบัติ
งานเกษตร และวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร
5.3 เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักศึกษา และเกษตรกรในพื้นที่ใกล๎เคียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 สามารถให๎ความรู๎เกี่ยวกับการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงแกํนกั ศึกษา และเกษตรกร
6.1.2 นักศึกษาได๎เรียนรู๎ตามสภาพจริง
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 มีแปลงสาธิตรูปแบบการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงจานวน 1 แหลํง
6.2.3 เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํนักศึกษาแลชะเกษตรกรปีละ 300 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
7.1.2 ดาเนินงานตามโครงการ
7.1.3 รายงานและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคดฯโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

16,210

บาท

800

บาท

17,010

บาท

- ค่าใช้สอย
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ

จานวนที่
ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1. สติกเกอร์โฟมบอร์ดการเกษตรตามแนว

10 แผํน

576

5,760

2 กระสอบ

800

1,600

1,000

1,000

2 กระสอบ

1,000

2,000

5. ปุ๋ยคอก

100 กระสอบ

50

5,000

6 . เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดหวาน ATS 12

1
กิโลกรัม

850

850

-

-

-

1 ไรํ

800

800

เศรษฐกิจแบบพอเพียง ขนาด 1.20 X 0.80
2. ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0
3. ปุ๋ยสูตร 13 – 13 -21

1
กระสอบ

4.. ปุ๋ยสูตร 15-15-15

ค่าครุภัณฑ์
คําใช๎สอย
1. คําจ๎างกาจัดวัชพืช
รวมงบประมาณ

17,010

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts)
9.1 มีแปลงสาธิตรูปแบบการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียงจานวน 1 แหลํง
9.2 สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และเกษตรกรปีละ 300 คน
ผลลัพธ์ (Out comes)
9.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีแหลํงเรียนรู๎ สนองพระราชดาริ การทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายคานวณ แก๎วชํวง)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาการด้านสัตว์ปีก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิชัย ศรีจรัส และนางสุมิตรา สาเภาพล
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,2,3,4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1-2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได๎จัดการเรียนรู๎ด๎านการผลิตสัตว์ โดยมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์รองรับ เพื่อรองรับนักศึกษาและ
เกษตรกรได๎เรียนรู๎ จนสามารถนาความรู๎และประสบการณ์ไปพัฒนาอาชีพ แตํยังขาดการพัฒนาอยํางเป็นระบบให๎มี
ประสิทธิผลอยํางเต็มที่ จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎วิชาการทางด๎านสัตว์ปีก ในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอเพียง พอประมาณ มีภูมคิ ุ๎มกันที่ดี เพื่อให๎มีความรูค๎ ูํคุณธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคน
ดี คนเกํง และสามารถดารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎วิชาการทางด๎านสัตว์ปีก อยํางครบวงจร
2. ให๎บริการผู๎เรียนและผู๎สนใจศึกษาวิชาการด๎านสัตว์ปีก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. เป็นแหลํงเรียนรู๎ ให๎แกํนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรทีส่ นใจ 2. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา มีแหลํงเรียนรูด๎ ๎านสัตว์ปีกอยํางครบวงจร
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรได๎รับความ ประสบการณ์ จานวน 100 คน 2. เกิดศูนย์การ
เรียนรู๎วิชาการด๎านวิชาสัตว์ปีก 7 ห๎อง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
..................5,000............................................... บาท
รวมงบประมาณ ......................5,000......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

- ป้ายไวนิล

6 แผ่น

250 บาท

1,500

- โฟมบอร์ด

6 แผ่น

450 บาท

2,700

-ขวดใส่ตัวอย่าง

12 ขวด

30 บาท

360

-แผ่นภาพ

6 ภาพ

150 บาท

900

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

-ตะปู

40

-เชือก

40
รวมงบประมาณ

บาท

5,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนการสอนด๎านสัตว์ปีกได๎อยํางครบวงจร
2. นักศึกษา ได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ ในงานอาชีพ
3. สามารถผลิต คน 1 คนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
ผลลัพธ์ (Out comes): เกิดแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านสัตว์ปีก 1 ห๎อง , นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจได๎เรียนรู๎ มี
ประสบการณ์ด๎านสัตว์ปีกเพิม่ ขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นายวิชัย ศรีจรัส)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดการฝึกงานภายนอกประจาปีการศึกษา 2559
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิชัย ศรีจรัส /งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,2,3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...1,2.... ตัวบ่งชี้...1.2,2.5................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎ประกาศใช๎หลักสูตร ปวช.2556 และ
หลักสูตร ปวส.2557 โดยมุํงเน๎นให๎สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรํวมกับสถานประกอบการตํางๆ เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได๎จัดทาโครงการนี้
ขึ้น เพื่อสํงนักศึกษาไปฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการทั้ง 2 ภาคเรียนตามความเหมาะสมกับสาขางานที่วิทยาลัยเปิด
สอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกประจาปีการศึกษา 2559
5.2 เพื่อประสานงานกับสถานประกอบการ
5.3 เพื่อนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
5.4 เพื่อวัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 นักศึกษาได๎ไปฝึกงานภายนอกได๎อยํางมีคณ
ุ ภาพ
6.1.2 นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกงานครบทุกคน
6.1.3 สามารถสร๎างความเข๎าใจและชี้แจงกฎระเบียบกติกาและข๎อมูลตํางๆในการฝึกงานให๎แกํนักศึกษาได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 จานวน 46 คน
6.2.2 นักศึกษษระดับชั้น ปวส. 1 จานวน 91 คน
6.2.3 สถานประกอบการประมาณ 12 แหํง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 สารวจนักศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของนักศึกษาที่จะออกฝึกงาน
7.1.2 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
7.1.3 ประสานงานกับสถานประกอบการ
7.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษษฝึกงาน
7.1.5 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
7.1.6 สัมมนาการฝึกงาน
7.1.7 รายงานและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ,สถานประกอบการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย
10,000
บาท
รวมงบประมาณ
10,000
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าใช้สอย
1. คําอาหารกลางวันคณะครูและ
นักศึกษา

55

50

2,750

180

15

2,700

9,100 หน๎า

0.50

4,550

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
2. คําอาหารวํางคณะครูและนักศึกษา
กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
3. คําจ๎างถํายเอกสาร

หมายเหตุ
คําเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ
นิเทศนักศึกษา
ฝึกงานสถาน
ประกอบการ 12
แหํงๆละ 2 ครั้งๆ
ละ 3 คนๆละ 240
บาท/
12X2X3X240
=17,280 บาท

รวมงบประมาณ

10,000

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts)
- สามารถจัดการฝึกงานให๎กับนักศึกษาได๎จานวน 35 คน
- จัดกิจกรรมการฝึกงาน เชํนการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการนิเทศนักศึกษาฝึกงานได๎ครบทุกสถาน
ประกอบการ
ผลลัพธ์ (Out comes)
- สามารถนิเทศนักศึกษาฝึกงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- สามารถแก๎ปัญหาตํางๆในการฝึกงานของนักศึกษาได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายวิชัย ศรีจรัส)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์

4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางการเงินและบัญชี ที่ต๎องจัดเก็บไว๎สาหรับการตรวจสอบย๎อนหลัง เป็นระยะเวลา
หลายปี แตํตู๎เก็บเอกสารยังมีน๎อย ไมํสามารถเก็บเอกสารได๎หมด เพราะเอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี เพื่อให๎การเก็บเอกสาร
เป็นไปอยํางเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ งานการเงินและบัญชี จึงจาเป็นต๎องใช๎ตู๎เหล็กในการเก็บเอกสารการเงินและบัญชี
เพื่อไมํให๎เกิดการชารุดหรือเสียหายและเกิดผลดีตํอวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสํงเสริมการจัดทาเอกสารทางการเงินและบัญชีให๎กับวิทยาลัยฯ
2. เพื่อเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและบัญชีให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย
7.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 พานพับ จานวน 2 ตู๎
7.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให๎งานการเงินและบัญชีมที ี่เก็บเอกสารสาคัญของวิทยาลัย
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน - จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติจากจัดทาโครงการ
- จัดหาครุภัณฑ์
- สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ - พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์

.......................................16,000...................................... บาท

รวมงบประมาณ ..............16,000.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน (บาท)

2 ตู้

8,000

16,000

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานพับ
รวมงบประมาณ

16,000
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): มีตู๎เก็บเอกสารงานการเงินและบัญชีอยํางชัดเจน
ผลลัพธ์ (Out comes): การเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชีมรี ะเบียบเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- ไม่มี ลงชื่อ ...............................................
( นางทัศน์ดาว นันทโย )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล /งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,2,3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...1,2.... ตัวบ่งชี้...1.2,2.5................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนรู๎ในด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ
เกษตร ซึ่งมีการจัดการเรียนรู๎ใน 3 รูปแบบคือ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ซึ่งในการจัดระบบทวิ
ภาคี มีความจาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องปรับเปลี่ยนบทบาท รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู๎อยํางเรํงดํวนให๎มีความยืดหยุํนกับ
นักเรียนนักศึกษาที่มีความหลากหลายและมีแนวโน๎มที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเพื่อสร๎างความเข๎าใจในบทบาทของ
ทุกฝ่ายได๎ตระหนักถึงภาระที่เป็นพื้นฐานสาคัญในครั้งนี้ จึงได๎จัดทาโครงการ “สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาใน
ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559”
เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินมาตรฐานดังกลําว โดยยึดหลักแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือ มีความพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ๎มกันที่ดีเพื่อให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํงและ
สามารถดารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
5.1 ) เพื่อสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 ให๎ผู๎ปฏิบัติและ
ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายได๎มีความเข๎าใจและมีความตระหนักในภารกิจ
5.2) เพื่อให๎มีความรู๎ ทักษะในการจัดการแก๎ปญ
ั หาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
5.3) ให๎การจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีสอดคล๎องกับมาตรฐานการประเมิน
5.4) เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและท๎องถิ่น
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีอยํางมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่าย
มีความสามารถในการขับเคลื่อนอยํางเต็มความสามารถ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 เกิดรูปแบบ กระบวนการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559
ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 ) ประชุมคณะทางาน เสนอโครงการ
7.1.2) รํวมมือวางแผนการเขียนโครงการพัฒนา
7.1.3) ดาเนินงานตามโครงการ
7.1.4) รํวมประเมินผลวิเคราะห์ พัฒนาโครงการ
7.1.5) สรุปผลรายงานผลและนาเสนอโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ,สถานประกอบการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ (เงินงบประมาณ )
- ค่าใช้สอย
22,550
บาท
- ค่าวัสดุ
13,450
บาท
รวมงบประมาณ
36,000
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

คําอาหารกลางวัน 50.-x65คนx3มื้อ

195

50.-

9,750

คําอาหารวําง

390

20.-

7,800

5

1,000.-

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
20.-x65คนx6มื้อ

คําวิทยากร

5,000.-

ค่าวัสดุ
1) วัสดุในการปรับปรุงห๎องทางาน
2) ไวนิลโฟม
3) วัสดุในการปฐมนิเทศ

4 ชุด

4,090.-

4,090.-

900-

3,600.-

5

65.-

4) วัสดุในการจัดสอบ

760.-

5,000.-

รวมงบประมาณ

36,000.-

5,000.บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎รับความรู๎ ทักษะและ
สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนได๎
ผลลัพธ์ (Out comes) นศ.ในระบบทวิภาคีมผี ลสัมฤทธิ์การเรียนผํานเกณฑ์ประเมินของรายวิชามี
ทัศนคติที่ดีตํออาชีพและมีคณ
ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
(นางสาวสุมิตรา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.ลักษณะโครงการ √ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2,
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ .....2,3,4....................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ .....2......................... ตัวบ่งชี้ .. 2.2,.2.3,2.4,6.2.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอน วิชาหลักพืชกรรมเน๎นการศึกษาและปฏิบตั ิ เพื่อให๎นักเรียนฝึกทักษะการปลูกพืช จึงมี
ความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํนักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ ได๎อยํางถูกต๎อง ปลอดภัย โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย และความประหยัด
6.2 เชิงปริมาณ : จัดการเรียน การสอนนักเรียนจานวน 15 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. ดาเนินงานโครงการ 3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
........................................4,500......................................... บาท
รวมงบประมาณ ............................4,500.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
- ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก
5 ซอง
50
250
-ปุ๋ยคอก
50 กระสอบ
40
2,000
-ปุ๋ยสูตร 15-15-15
1 กระสอบ
1,100
1,100
-ปุ๋ยสูตร 13-13-21
1 กระสอบ
1,100
1,100
รวมงบประมาณ
บาท 4,500
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา หลักพืชกรรม
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาที่เรียน วิชา หลักพืชกรรม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นางวัลประภา อ๎นสุวรรณ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอน รายวิชาหลักการส่งเสริมการเกษตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายคานวณ แก๎วชํวง แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ๎ รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....6.......................... ตัวบ่งชี้....6.4....................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด๎วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได๎เปิดสอนรายวิชาหลักการสํงเสริมการเกษตร
บริบทรายวิชามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให๎นักศึกษามีเจตคติและนิสยั ที่ดีตํองานสํงเสริมการเกษตร และ
สมรรถนะรายวิชาต๎องการให๎ผเู๎ รียนวางโครงการดาเนินงานสํงเสริมการเกษตรในท๎องถิ่นในท๎องถิ่นตามหลักการ จึงมีความ

จาเป็นต๎องจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบูรณาการกับรายวิชาการเกษตรแบบผสมผสาน รายวิชาทักษะวิชาชีพ
เกษตร รายวิชาโครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงตามสมรรถนะรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน
5.2 เพื่อใช๎เป็นแปลงฝึกปฏิบตั ิงานในรายวิชาหลักการสํงเสริมการเกษตร และบูรณาการกับรายวิชาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน รายวิชาปฏิบตั ิงานเกษตร และรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร และรายวิชาโครงการ
5.3 เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักศึกษา และเกษตรกรในพื้นที่ใกล๎เคียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 นักศึกษาสามารถถํายทอดความรู๎เกีย่ วกับการปลูกพืชแบบผสมผสานแกํนักศึกษา และเกษตรกร
6.1.2 นักศึกษาได๎เรียนรู๎ตามสภาพจริง
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 มีแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสานจานวน 1 แหลํง
6.2.3 เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํนักศึกษาและเกษตรกรปีละ 300 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
7.1.2 ดาเนินงานตามโครงการ
7.1.3 รายงานและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคดฯโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
17,000
บาท
รวมงบประมาณ
17,000
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2 ชุด

8,500

17,000

ค่าวัสดุ
1. ซุ้มปลูกพืชขนาด 3 X 7 เมตร

รวมงบประมาณ

17,000

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts)
9.1 มีแปลงสาธิตรูปแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานจานวน 1 แหลํง
9.2 สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และเกษตรกรปีละ 300 คน
ผลลัพธ์ (Out comes)
9.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีแหลํงเรียนรู๎ การปลูกพืชแบบผสมผสาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายคานวณ แก๎วชํวง)

หมายเหตุ

ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาการจัดและตกแต่งภูมิทัศน์
1. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ๎ รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........ 2.......... ตัวบ่งชี้.......... 2.2, 2.3, 2.4......................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การดาเนินการจัดและตกแตํงภูมิทัศน์ โดยคานึงถึงประโยชน์ใช๎สอย
ความสวยงาม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ตามรายวิชาการจัดและตกแตํงภูมิทัศน์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาดาเนินการจัดการแตํงงานภูมิทัศน์ ได๎อยํางถูกต๎อง
2. เพื่อผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมทิ ัศน์
6.เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาได๎รับการฝึกปฏิบัติงานได๎ตามสภาพจริง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ ได๎จานวน 5 ชิ้นงาน
7.การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดาเนินการ
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เขียนโครงการ

2.จัดซื้อวัสดุ
3.ดาเนินงานโครงการ
         
4.สรุปประเมินผล

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.......................................
- คําวัสดุ
14,250
บาท
รวมงบประมาณ
14,250
บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1. ไม๎พุํม
2. ไม๎คลุมดิน
รวมงบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
425 ต๎น
1,000 ต๎น

จานวนเงิน

10 บาท
10 บาท
14,250

4,250
10,000
บาท

หมายเหตุ

- ผลิตวัสดุตกแตํงในงานภูมิทัศน์ได๎
ผลลัพธ์
-นักศึกษามีทักษะในการจัดทาวัสดุในงานภูมิทัศน์ได๎ จานวน 5 คน
10. การประเมินผล
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน
1. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ๎ รียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........ 2.......... ตัวบ่งชี้.......... 2.2, 2.3, 2.4......................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การดาเนินการจัดและดูแลสวน โดยดาเนินงานที่นาความสวยงาม
และมีระเบียบเรียบร๎อยมาสูํบริเวณของวิทยาลัย ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ที่วํา ภูมิทัศน์สวยสิ่งแวดล๎อมดี และเป็นการ
สนับสนุนจุดเนของวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความสวยงามให๎แกํสถานศึกษาและสร๎างบรรยากาศที่ดีแกํผู๎มาเยือน
2. เพื่อฝึกทักษะให๎กับนักเรียน นักศึกษาได๎ปฏิบัติจริง
6.เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ทาให๎นักศึกษามีทักษะในการจัดสวนและดูแลสวน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีพื้นที่เกิดความสวยงานและมีสภาพแวดล๎อมดี ประมาณ 1,600 ตารางเมตร
7.การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดาเนินการ
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เขียนโครงการ

2.จัดซื้อวัสดุ
3.ดาเนินงานโครงการ
         
4.สรุปประเมินผล

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.......................................
- คําวัสดุ
14,250
บาท
รวมงบประมาณ
14,250
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1. ไม๎พุํม
1,000 ต๎น
10 บาท
10,000
2. ไม๎คลุมดิน
425 ต๎น
10 บาท
4,250
รวมงบประมาณ
14,250
บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต
- สถานที่บริเวณวิทยาลัยมีความสวยงาม 1,600 ตารางเมตร
ผลลัพธ์
- นักศึกษาได๎มีทักษะในการจัดและดูแลสวน เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
10. การประเมินผล
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภานุพันธ์ อยูํมะนะ
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่
1,3
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในภาคเรียนที่ 1/2559 มีรายวิชาชํางเชื่อมที่เปิดให๎กับนักศึกษา
ระดับ ปวช.1 (สาขาเกษตรศาสตร์) ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นต๎องให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อให๎
นักศึกษามีทักษะในรายวิชาดังกลําว จึงจาเป็นต๎องมีวัสดุฝึก
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาเรียนรู๎การปฏิบตั ิงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๏ส
2.เพื่อให๎นักศึกษามีทักษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๏ส
3. เพื่อให๎นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๏ส
4. เพื่อให๎นักศึกษาเรียนรู๎การปฏิบตั ิงานคอนกรีต
5. เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้า
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู๎การปฏิบัติงานเชื่อไฟฟ้าและแก๏สได๎
6.1.2 นักศึกษามีทักษาในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๏สได๎
6.1.3 นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๏ส
6.1.4 นักศึกษาสามารถเรียนรู๎การปฏิบัติงานคอนกรีตได๎

6.1.5 เพื่อให๎นักศึกษาสามารถเรียนรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานไฟฟ้าได๎
6.2 เชิงปริมาณ :นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1ที่เรียนวิชาชํางเกษตรเบื้องต๎นทุกคน มีทักษะการเชื่อมแก๏สและไฟฟ้า
และงานคอนกรีต ทักษะการตํอวงจรไฟฟ้า
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 ดาเนินการตามโครงการ
7.1.3 สรุปโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ. แผนกวิชาชํางกลการเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

...........................19,993..................................บาท

รวมงบประมาณ ..........................19,993....................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- ปูนซีเมนต์

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

3 ถุง

150

450

-

สายไฟฟ้า vaf 2×1.5

1 ม๎วน

650

650

-

เทปพันสายไฟ

1 แถว

400

400

-

เหล็กแบน 3 นิ้ว

5 เส๎น

500

2,500

-

วาวล์แก๏ส

2 หัว

800

1,600

-

เหล็กกลํอง 1.5 x 1.5

10 เส๎น

400

4,000

-

ใบเลื่อยเหล็ก

1 โหล

600

600

-

แปรงลวด

5 ด๎าม

80

400

-

หัวตัดแก๏ส

1 ชุด

3,000

3,000

-

ลวดเชื่อม

5 กลํอง

150

750

-

เหล็กทํอ ¾ นิ้ว

19 เส๎น

297

5,643

รวมงบประมาณ

19,993 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาสามารถทาแผํนพื้นทางเท๎าได๎
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษามีทักษะในการปฏิบตั ิการเชื่อม งานคอนกรีตและงานไฟฟ้า
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากการเรียนของนักศึกษา

หมายเหตุ

10.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา
ลงชื่อ...............................................
(นายภานุพันธ์ อยูํมะนะ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ การจัดการเรียนรู้รายวิชาการเลี้ยงโคนม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชาการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับนักเรียนในระดับ ปวช.2 ในสาขางานสัตวศาสตร์ จึงได๎จัดทาโครงการ
เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอเพียง
พอประมาณ และมีภูมิคมุ๎ กันที่ดี เพี่อได๎มีความรู๎คคูํ ุณธรรม มุํงให๎ผเู๎ รียนเป็นคนดี คนเกํง และสามารถดารงชีวิตอยูํได๎ใน
สังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาการเลี้ยงโคนม
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 2 คน ได๎เรียนรู๎ฝึก
ประสบการณ์ในงานอาชีพเลี้ยงโคนม
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 2 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. จัดการเรียนรู๎
4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 15 พ.ค. 2559 – 15 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

...................................5,300....................................................... บาท
รวมงบประมาณ ......................5,300......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-สายรัดประมาณน้าหนัก

1 อัน

420

420

-พรั่วผสมอาหาร

2 อัน

210

420

-เกลือ

3 ถุง

60

180

-

2 กิโลกรัม

250

500

-ยูเรีย

10 กิโลกรัม

18

180

-กากน้าตาล

30 กิโลกรัม

15

450

-ถังน้า

2 ถัง

70

140

-ผ้าขนหนู

6 ผืน

20

120

30

25

750

-ไวนิล

2 ผืน

600

1,200

-รองเท้าบูท

3 คู่

220

440

-ยาถ่ายพยาธิภายใน-นอก

1 ชุด

500

500

ค่าวัสดุ

-

รวมงบประมาณ

5,300 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาการเลีย้ งโคนม
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ในงานอาชีพ
3. สามารถผลิตและพัฒนากาลังคน ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
และท๎องถิ่น
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษามีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมิตรา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาโครงการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4

หมายเหตุ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชาโครงการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการทาฟาร์มสาหรับผู๎เรียนในระดับ ปวส.2 ในสาขางานการจัดการผลิต
สัตว์ จึงได๎จัดทาโครงการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือมีความพอเพียง พอประมาณ และมีภมู ิคุ๎มกันที่ดี เพี่อได๎มคี วามรู๎คูํคุณธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํง และสามารถ
ดารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาโครงการ
2. เพือ่ ให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนาการกาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได๎เรียนรู๎ – ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพด๎วยโครงการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาในระดับ ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จานวน 5 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ 2. วางแผน/จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดการเรียนรู๎ 4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
....................................5,410............................................ บาท
รวมงบประมาณ .....................5,410.......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-ป้ายไวนิล

5 แผ่น

202

1,010

-วัสดุในการทาโครงการ ลูกไก่
- อาหารไก่

100 ตัว

14

1,400

300

10

3,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

บาท

5,410

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาโครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาได๎รับความรู๎
ทักษะ และประสบการณ์ ในการทาโครงการตามจุดประสงค์รายวิชา 3. สามารถจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา

2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ 3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล๎อมในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการทาฟาร์มสาหรับผูเ๎ รียนในระดับ
ปวส.2 ในสาขาสัตวศาสตร์ จึงได๎จัดทาโครงการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอเพียง พอประมาณ และมีภมู คิ ุ๎มกันที่ดี เพี่อได๎มีความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี
คนเกํง และสามารถดารงชีวิตอยูไํ ด๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล๎อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนาการกาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได๎เรียนรู๎ ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพ ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาในระดับ ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จานวน 5 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ 2. จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดการเรียนรู๎ 4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 15 ตุลาคม 2558 – 15 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

.................................3,720............................................... บาท

รวมงบประมาณ ...................3,720........................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

3 แผ่น

250

750

-โซดาไฟ

2 กิโลกรัม

65

130

-จุลินทรีย์

1 แกลอน

250

250

-ราละเอียด

1 ถุง

150

150

-มูลไก่

5 กระสอบ

60

300

-ยูเรีย

10 กิโลกรัม

15

150

-กากน้าตาล

30 กิโลกรัม

15

450

-พลั่ว

5 อัน

180

900

-ผ้าปิดปาก

2 โหล

70

140

-ยาฆ่าเชื้อ

1 แกลอน

350

350

-ปูนขาว

3 ถุง

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-ไวนิล

รวมงบประมาณ

3,720

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล๎อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง 2. นักศึกษา
ได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ในงานอาชีพ 3. สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงานและท๎องถิ่น
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ 3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ สอนรายวิชาการเลี้ยงเป็ดเทศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิชัย ศรีจรัส
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,2,3,4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4,5
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2,5 ตัวบ่งชี้ 2.1-2.4, 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได๎เปิดสอนรายวิชา การเลี้ยงเป็ดเทศ ระดับชั้น ปวช. 3

ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นรายวิชาชีพ สาขางานสัตวศาสตร์ จึงได๎จดั ทาโครงการนี้เพื่อรองรับการเรียน
การสอนรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ๎มกันที่ดี เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเลี้ยงเป็ดเทศ
2. เพื่อให๎นักศึกษาได๎จัดทาโครงการวิชาชีพตามมาตรฐานรายวิชา และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
3. เพื่อให๎นักศึกมีความรู๎และทักษะงานอาชีพการเลี้ยงเป็ดเทศ เพื่อนาไปประกอบอาชีพตํอไป
4. เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได๎จดั ทาโครงการวิชาชีพเป็นการสร๎างองค์ความรู๎และสร๎างประสบการณ์งานอาชีพได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จานวน 1 คน
2. นักศึกษาทาโครงการเลี้ยงเป็ดเทศ จานวน 50 ตัว
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ
7.1.3 จัดการเรียนการสอน
7.1.4 ประเมินผลการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
- แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...................................................
- ค่าวัสดุ

.........................................10,500..................................... บาท

รวมงบประมาณ ....................................... 10,500........................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- ลูกเป็ดเทศ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

50 ตัว

35

1,750

-

อาหารเป็ด ระยะที่ 1

2 กระสอบ

455

910

-

อาหารเป็ด ระยะที่ 2

16 กระสอบ

490

7,840

รวมงบประมาณ

10,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):

หมายเหตุ

1. สามารถจัดการเรียนการสอน แบบ PBL ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานตามจุดประสงค์ของรายวิชา
3. มีผลผลิตจาหนํายเป็นเงินบารุงการศึกษา
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษาสามารถทาโครงการวิชาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์มีผลงานของนักศึกษาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา
3. นักศึกษามีผลสาฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์การประเมินรายวิชา
4. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนและการประกอบอาชีพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- นิเทศการเรียนการสอน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา
ลงชื่อ...............................................
(นายวิชัย ศรีจรัส)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่ไข่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิชัย ศรีจรัส
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,2,3,4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4,5
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2,5 ตัวบ่งชี้ 2.1-2.4, 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได๎เปิดสอนรายวิชา การเลี้ยงไกํไขํ ระดับชั้น ปวช. 2
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นรายวิชาชีพ สาขางานสัตวศาสตร์ จึงได๎จดั ทาโครงการนี้เพื่อรองรับการเรียน
การสอนรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ๎มกันที่ดี เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกมีความรู๎และทักษะงานอาชีพการเลี้ยงไกํไขํ ระดับชัน้ ปวช.2 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 ของแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎และทักษะงานอาชีพการเลี้ยงไกํไขํ เพือ่ นาไปใช๎ประกอบวิชาชีพตํอไป
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎จัดทาโครงการวิชาชีพในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. เพื่อจัดการเรียนแบบ PBL และวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกประสบการณ์งานอาชีพ การเลี้ยงไกํไขํได๎อยํางมีระสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :
- นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน 1 คน
- นักศึกษาทาโครงการเลี้ยงลูกไกํไขํ จานวน 100 ตัว
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการ
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ

7.1.3 จัดการเรียนการสอน
7.1.4 ประเมินผลการเรียนและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
- ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
7.2 สถานที่ดาเนินการ
- แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
- ไมํของบประมาณ เนื่องจากใช๎โครงการงานฟาร์มการเลี้ยงไกํไขํแบบเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการเรียนการ
สอน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานตามจุดประสงค์ของรายวิชา
3. มีผลผลิตจาหนํายเป็นเงินบารุงการศึกษา
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษาสามารถจัดทาโครงการวิชาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์มีผลงานของนักศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- นิเทศการเรียนการสอน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ...............................................
(นายวิชัย ศรีจรัส)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิชัย ศรีจรัส
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,2,3,4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4,5
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2,5 ตัวบ่งชี้ 2.1-2.4, 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได๎เปิดสอนรายวิชาการฟักไขํและการจัดการโรงฟัก ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.2
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นรายวิชาชีพ สาขางานสัตวศาสตร์ จึงได๎จดั ทาโครงการนี้เพื่อรองรับการเรียน
การสอนรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ๎มกันที่ดี เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการฟักไขํและการจัดการโรงฟัก ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.2
สาขางาน
สัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของแผนกวิชาสัตวศาสตร์

2. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎และทักษะงานอาชีพการฟักไขํเพื่อนาไปใช๎ประกอบอาชีพ
3. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มผี ลงานด๎านการจัดทาโครงการวิชาชีพ
4. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกประสบการณ์งานอาชีพการฟักไขํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 2 คน และ
ระดับชั้น ปวส.2 จานวน 5 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ
7.1.3 จัดการเรียนการสอน
7.1.4 ประเมินผลการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ
- แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
- ไม่ของบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาการฟักไขํและการจัดการโรงฟักได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานตามจุดประสงค์ของรายวิชา
3. สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและ
ท๎องถิ่น
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์การประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนและการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- นิเทศการเรียนการสอน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ...............................................
(นายวิชัย ศรีจรัส)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงโคเนื้อ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....................1,2,3,4........................

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................. 1,2,3,4.............................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.................2,5............ ตัวบ่งชี้................2.1-2.4, 5.1........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิชาสัตวศาสตร์ได๎เปิดการสอนรายวิชา การเลี้ยงโคเนื้อ ระดับชั้น ปวช 2 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งเป็นรายวิชาชีพสาขางานสัตวศาสตร์ จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนรายวิชา
ดังกลําว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคมุ๎ กันที่ดี เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎คูํ
คุณธรรม มีความมั่นคงและยั้งยืนสืบไป
5. วัตถุประสงค์
.
5.1 เพื่อจัดการเรียน การสอนรายวิชา การเลี้ยงโคเนื้อ ระดับชั้น ปวช 2
5.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎และทัศนะงานอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อเพื่อนาไปประกอบอาชีพตํอไป
5.3 เพื่อให๎นักศึกษาได๎จัดทาโครงการวิชาชีพในกิจกรรมการเรียนการสอน
5.4 เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5.5 เพื่อให๎นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพการเลี้ยงแพะและแกะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2 สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 1 คน
6.2.2 นักศึกษา ทาการเลี้ยงโคจานวน 1 ตัว
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ
7.1.3 จัดการเรียนการสอน
7.1.4 ประเมินผลการเรียน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
....................................12,030.......................................... บาท
รวมงบประมาณ ............................12,030........................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- คําน้ามันเชื้อเพลิง

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

20 ลิตร

25

550

-

เชือกไนลํอนขนาด 3 หุน

3 กก.

130

390

-

เชือกหมัดขนาด 4 หุน

4 กก.

130

520

-

เชือกหมัดขนาด 6 หุน

4 กก.

130

520

หมายเหตุ

-

เบอร์หูพลาสติก

10 คูํ

25

250

-

ไม๎จัดเท๎าโค

1 อัน

260

260

-

ยาถํายพยาธิ Iomax F

1 ขวด

1500

1,500

-

วิตามีนบี

1 ขวด

450

450

-

อาหารสาเร็จรูป

23 กระสอบ

330

7,590

รวมงบประมาณ

12,030

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานอาชีพ ตามจุดประสงค์รายวิชา
3. มีผลผลิตจาหนํายเป็นเงินบารุงการศึกษา
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษาสามารถจัดทาโครงการวิชาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
มีการนิเทศ การเรียนการสอนและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาเลี้ยงแพะและแกะ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................................1,2,3,4.................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................................ 1,2,3,4.........................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่................2,5.................... ตัวบ่งชี้.....................2.1-2.4, 5.1.............
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิชาสัตวศาสตร์ได๎เปิดการสอนรายวิชา การเลี้ยงแพะและแกะ ระดับชั้น ปวช 2 ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งเป็นรายวิชาชีพสาขาสัตวศาสตร์ จึงได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนรายวิชาดงกลําว
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคมุ๎ กันที่ดี เพื่อให๎นักศึกษามีความรูค๎ ูํคุณธรรม
มีความมั่นคงตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการเรียน การสอนรายวิชา การเลี้ยงแพะและแกะ ระดับชั้น ปวช 2
5.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎และทัศนะงานอาชีพ การเลี้ยงแพะและแกะเพื่อนาไปประกอบอาชีพตํอไป
5.3 เพื่อให๎นักศึกษาได๎จัดทาโครงการวิชาชีพในกิจกรรมการเรียนการสอน
5.4 เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5.5 เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 6.1.1นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพการเลีย้ งแพะและแกะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2 สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 1 คน
6.2.2 นักศึกษา ทาการเลี้ยงแพะและแกะ จานวน 3 ตัว
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ
7.1.3 จัดการเรียนการสอน
7.1.4 ประเมินผลการเรียน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ
โครงการชีววิถี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

........................................6,700..................... บาท

รวมงบประมาณ ................................ 6,700..................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- แพะรุํน

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2 ตัว

2,500

5,000

-

อาหารสาเร็จรูป

5 กระสอบ

330

1,650

-

เกลือละเอียด

1 กระสอบ

50

50

รวมงบประมาณ

6,700

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานอาชีพ ตามจุดประสงค์รายวิชา
3. มีผลผลิตจาหนํายเป็นเงินบารุงการศึกษา
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษาสามารถจัดทาโครงการวิชาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศ การเรียนการสอนและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาโรคและสุขาภิบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายอานันท์ วรกิจ

หมายเหตุ

2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท.ี่ .......................1, 2, 3 ,4..............................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.......................... 1, 2, 3 ,4............................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2,5................ ตัวบ่งชี้................2.1-2.4, 5.1.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิชาสัตวศาสตร์ได๎เปิดการสอนรายวิชา โรคและสุขาภิบาลระดับชั้น ปวส 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 ซึ่งได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต การทาธุรกิจเพื่อความมั่นคงยั้งยืนตลอดไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการเรียน การสอนรายวิชา โรคและสุขาภิบาลสัตว์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ของแผนกวิชาสัตวศาสตร์
5.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎และทัศนะในการตรวจวิจัยโรคและดูแลรักษา
5.3 เพื่อให๎นักศึกษาได๎จัดทาโครงการรํวมด๎วยชํวยประชาชน .ในการดูแลสัตว์
5.4 เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5.5 เพื่อให๎นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกประสบการณ์ในเรื่องโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 นักศึกาชั้น ปวส.2 จานวน 5 คน
6.2.2 นักศึกษาทาโครงการ รํวมด๎วยชํวยประชาชน จานวน 3 ราย
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 เสนอโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุ
7.1.3 จัดการเรียนการสอน
7.1.4 ประเมินผลการเรียน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

....................................2,810…......................................... บาท

รวมงบประมาณ ..............................2,810........................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- ยาใสํแผล

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ขวด

140

140

หมายเหตุ

-

ยาฆําหนอน

1 ขวด

70

70

-

วิตามีนบี 3

1 ขวด

450

450

-

คาโตรชาล

1 ขวด

300

300

-

ยาถํายพยาธิ Iomax F 100cc

1 ขวด

1,500

1,500

-

แอลกอฮอล

1 ขวด

70

70

-

ทิงเจอร์ไอโอดีน

1 ขวด

70

70

-

สาลี 1

1 ออน

60

60

-

ขลุมวัว

1 อัน140

150

150

รวมงบประมาณ

2,810

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบตั ิงานในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคเบื้องต๎นได๎
ผลลัพธ์ (Out comes):
นักศึกษาสามารถปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาเบื้องต๎นได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
การนิเทศ การเรียนการสอนและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาการผสมเทียม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ/แผนกวิชาสัตวศาสตร์
2.ลักษณะโครงการ √ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 , 5 ตัวบ่งชี้ 2. 3 , 2. 5 และ 5. 1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องด๎วยทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั สอนรายวิชาการผสมเทียม ระดับชั้น ปวส. 2 ประจาภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ทางแผนกวิชา ซึ่งได๎จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับการเรียนการสอน ให๎นักเรียนนักศึกษาได๎เรียนรู๎และ
ฝึกทักษะ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู ิคุ๎มกันทีด่ ี ในการเรียนและการ
ประกอบวิชาชีพตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาการผสมเทียม ระดับชั้นปวส.2 สาขางานสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 ของแผนกวิชาสัตวศาสตร์
2. เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีความรู๎และทักษะงานอาชีพ การผสมเทียมสัตว์ เพื่อนาไปใช๎ประกอบอาชีพตํอไป
3. เพื่อให๎นักศึกษาจัดทาโครงการวิชาขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอน

4. เพื่อจัดการเรียนแบบ PBL และประเมินการเรียนตามสภาพจริง
5. เพื่อให๎นักศึกษามีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักศึกษาได๎เรียนรู๎และฝึกประสบการณ์งานการผสมเทียมโคได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษาชั้น ปวส.2 จานวน 5 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ 3. ดาเนินงานโครงการ 4.ประเมินผลการเรียนและ
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

........................................3,100......................................... บาท

รวมงบประมาณ ............................3,100.................................... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-วิตามินบี 3

1 ขวด

450

450

-น้าเชื้อ

6 หลอด

200

1,200

-รองเท๎าบู๏ท

1 คูํ

200

200

-อวัยวะเพศเมียโค

2 ชุด

200

400

-อวัยวะเพศผู๎โค

2 ชุด

200

400

-ยาแก๎อักเสบ

1 ชุด

450

450

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

3,100 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. นักศึกษาได๎รบั ความรูแ๎ ละทักษะในการผสมเทียมโค ตามจุดประสงค์รายวิชา 2. สามารถ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการ PBL กับรายวิชาอื่นๆได๎
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษาได๎รบั ความรู๎และทักษะการผสมเทียมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
การนิเทศการเรียนการสอนและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ...............................................
(นายอานันท์ วรกิจ)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการ การจัดการเรียนรู้รายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต๎น ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับนักเรียนในระดับ ปวช.2 ในสาขางานสัตวศาสตร์ จึงได๎
จัดทาโครงการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความ
พอเพียง พอประมาณ และมีภมู คิ ุ๎มกันที่ดี เพี่อได๎มีความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํง และสามารถดารงชีวิต
อยูํได๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต๎น
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 3 คน ได๎เรียนรู๎ฝึก
ประสบการณ์ในงานอาชีพเลี้ยงสัตว์
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาเกษตรศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ จานวน 3 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. จัดการเรียนรู๎
4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 15 พ.ค. 2559 – 15 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

...................................4,660....................................................... บาท

รวมงบประมาณ ........................ 4,660....................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-ยาฆ่าเชื้อ

1 ขวด

300

300

-ปูนขาว

10 ถุง

45

450

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

กามะถัน

2 ถุง

60

180

-โซดาไฟ

2 กิโลกรัม

65

130

-ผ้าปิดปาก-จมูก

2 โหล

120

240

-วัคซีน-อุปกรณ์

7 ชุด

200

1400

-ป้ายไวนิล

3 ชุด

300

900

-ทิชชู

1 แพค

150

150

-ผ้าเช็ดมือ

6 ผืน

20

120

-รองเท้าบูท

3 คู่

220

660

2 แพค

65

130

-ถุงดา
รวมงบประมาณ

4,660 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต๎น
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ในงานอาชีพ
3. สามารถผลิตและพัฒนากาลังคน ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
และท๎องถิ่น
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษามีคุณลักษณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาโครงการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล และนายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชาโครงการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการทาฟาร์มสาหรับผู๎เรียนในระดับ ปวส.2 ในสาขางานการจัดการผลิต
สัตว์ จึงได๎จัดทาโครงการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คือมีความพอเพียง พอประมาณ และมีภมู ิคุ๎มกันที่ดี เพี่อได๎มคี วามรู๎คูํคุณธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คนเกํง และสามารถ
ดารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาโครงการ
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนาการกาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได๎เรียนรู๎ – ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพด๎วยโครงการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาในระดับ ปวส.2 สาขาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จานวน 5 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ 2. วางแผน/จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดการเรียนรู๎ 4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

....................................1,220............................................ บาท
รวมงบประมาณ .....................1,220.......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 แผ่น

395

395

3 กระสอบ

275

825

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-ป้ายไวนิล
-วัสดุในการทาโครงการ
-อาหารทดลอง
รวมงบประมาณ

1,220 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาโครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ในการทาโครงการตามจุดประสงค์รายวิชา
3. สามารถจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมิตรา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการทาฟาร์มสาหรับผูเ๎ รียนในระดับ ปวส.1-2 ในสาขา
งานการจัดการผลิตสัตว์ จึงได๎จัดทาโครงการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอเพียง พอประมาณ และมีภมู คิ ุ๎มกันที่ดี เพี่อได๎มีความรู๎คูํคณ
ุ ธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี
คนเกํง และสามารถดารงชีวิตอยูไํ ด๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาโครงการ
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนาการกาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น
5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได๎เรียนรู๎ – ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพด๎วยโครงการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาในระดับ ปวส.1-2 สาขาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ จานวน 7 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ 2. วางแผน/จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดการเรียนรู๎ 4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

....................................4,550............................................ บาท
รวมงบประมาณ .....................4,550.......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-ป้ายไวนิล

5 แผ่น

200

1,000

-โฟมบอร์ด

7 ชุด

350

2,450

-วิดิโอ

2 ชุด

550

1,100

รวมงบประมาณ

4,550 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ในการทาโครงการตามจุดประสงค์รายวิชา
3. สามารถจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมิตรา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล และนายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1, 2, 3, 4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3, 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 และ 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ได๎จดั การเรียนรู๎ดา๎ นการผลิตสัตว์ โดยมีงานฟาร์มการเลี้ยงสัตว์รองรับและได๎จดั การเรียนรู๎
ในรายวิชาหลักการเลีย้ งสัตว์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาการทาฟาร์มสาหรับผู๎เรียนในระดับ อศ.กช.ปวส. ในสาขางาน
เกษตรศาสตร์ จึงได๎จดั ทาโครงการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู๎ ในรายวิชาดังกลําว โดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือมีความพอเพียง พอประมาณ และมีภมู ิคุ๎มกันที่ดี เพี่อได๎มีความรู๎คคูํ ุณธรรม มุํงให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี คน
เกํง และสามารถดารงชีวิตอยูํได๎ในสังคมปัจจุบันอยํางมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในงานอาชีพ
3. ให๎นักเรียนมีผลงานในการทาโครงการ PBL
4. เพื่อผลิตและพัฒนาการกาลังคน ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของแรงงานและตลาดท๎องถิ่น

5. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนได๎เรียนรู๎ – ฝึกประสบการณ์ในงานอาชีพด๎วยหลักการเลีย้ งสัตว์ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาอศ.กช.ในระดับ ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ จานวน 125 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ 2. วางแผน/จัดซื้ออุปกรณ์ 3. จัดการเรียนรู๎ 4. ประเมินผลการเรียนรู๎
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช.  ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..............................................
- ค่าตอบแทน

.....................................10,800............................................ บาท

รวมงบประมาณ .....................10,800.......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

120 เล่ม

90

10,800

ค่าใช้สอย
-จัดทาเล่มเอกสาร
รวมงบประมาณ

10,800 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนรู๎ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ ในการทาโครงการตามจุดประสงค์รายวิชา
3. สามารถจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์และการประเมินของรายวิชา
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎และการประกอบอาชีพ
3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศการจัดการเรียนรู๎ และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผูเ๎ รียน
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หมายเหตุ

2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 , 5 ตัวบ่งชี้ 2.2-2.4 , 5.2
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน จะเห็นวํานักเรียนสํวนใหญํมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดวําเป็นวิชาที่ยาก นํา
เบื่อ ไมํสนุก ซับซ๎อน ไมํชอบการคานวณ จึงทาให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ต่าลง ด๎วยเหตุนี้ จึงจัดทา
โครงการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ซึ่งสอนนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 ทุกสาขาวิชา เพื่อให๎นักเรียนได๎เข๎าใจ
เนื้อหาของรายวิชามากขึ้น โดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรดาเนินโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และงํายขึ้น
3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่สอน เข๎าใจเนื้อหารายวิชานี้มากขึ้น และสามารถทาข๎อสอบได๎
6.2 เชิงปริมาณ :นักเรียนระดับชัน้ ปวช. 2 ทุกสาขา จานวน 19 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ + จัดทาแผนการสอน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ประเมินผลการเรียน
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ ห๎องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 124
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
.......................................1,000.......................................... บาท
รวมงบประมาณ ......................1,000......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
-กระดาษแข็งสี
20 แผ่น
20
400
-ฟิวเจอร์บอร์ด
20 แผ่น
30
600
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ
บาท
1,000
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนได๎รับความรู๎ ตาม
จุดประสงค์รายวิชา

ผลลัพธ์ (Out comes): 1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 2. นักเรียนเข๎าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและงํายขึ้น 3. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาก
ขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์ (ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ Pronunciation)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวปัญญา พิเมย
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่2 ยกระดับคุณภาพผูเ๎ รียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1 ตัวบ่งชี้1.5
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จุดประสงค์ในการเรียนรู๎วิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษตามรายวิชา เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถนา
ความรู๎ทางด๎านภาษาอังกฤษไปใช๎ในการพูด การเขียน การอําน และการฟัง โดยผู๎เรียนได๎มโี อกาสฝึกออกเสียง ทักษะภาษา
ในด๎านการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง และให๎นักเรียนนักศึกษา มีพื้นฐานการเรียนรู๎ ในเรื่องการออกเสียงที่ถูกต๎อง จึงควรมี
การสํงเสริมการเรียนให๎กับผูเ๎ รียนที่ไมํสามารถออกเสียงได๎อยํางถูกต๎อง ได๎ออกเสียงเน๎นหนักได๎อยํางถูกต๎อง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการอํานออกเสียงเน๎นหนักในภาษาอังกฤษได๎อยํางถูกต๎อง
2. เพื่อฝึกปฏิบัติให๎กับผู๎เรียนในการอํานออกเสียงและเขียนได๎
3. เพื่อสร๎างความมั่นใจในการเรียนรู๎ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให๎กับผู๎เรียน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด๎านการอําน เขียน และเข๎าใจ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
6.2 เชิงปริมาณ :นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการต.ค. 2558
2. ดาเนินการตามโครงการ 1ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
3. สรุปโครงการ ก.ย. 2559
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วษท.พังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

..........................................6,640............................................... บาท

รวมงบประมาณ ...........................6,640................................... บาท
รายการ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

ค่าวัสดุ
-พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ไทย
-พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ

20 เล่ม
4 เล่ม

จานวนเงิน

225
535
บาท

หมายเหตุ

4,500
2,140
6,640

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษา วษท. พังงา ระดับ ปวส.
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษด๎านการอําน และเขียน เข๎าใจ
วัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวปัญญา พิเมย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ รายวิชาการพูดเพื่อการสื่อสารงานอาชีพ (กิจกรรมภาษาไทยภาษาเรา/พี่ชวนน้องเรียน)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
นางจินตนา ศิริธรรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท3ี่ (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหมํ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้3
4. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติทกี่ ระทรวงศึกษาธิการบรรจุเป็นหลักสูตรในหมวดวิชาคับ แตํการจะให๎ผู๎เรียนมีความรัก
ตระหนักถึงความสาคัญในวัฒนธรรมทางภาษาจาเป็นจะต๎องมีการจัดกิจกรรมที่สามารถสร๎างความรู๎ทเี่ ป็นองค์ความรู๎ที่เป็น
ประสบการณ์จากผูเ๎ รียนโดยตรง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะทางภาษา พูด ฟัง อําน เขียน
2. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา
3. เพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนัก และมีความรักภาษาประจาชาติ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส. จานวน 9 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการสือ่ สารภาษาไทย ด๎านการฟัง อําน และเขียน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ดาเนินโครงการ

3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ...................................1,900..................................บาท
รวมงบประมาณ ....................1,900...............................บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. กระดาษปก
2. กระดาษขาวเทา
3.ฟิวเจอร์บอร์ด
4. โฟมบอร์ด
5. กลํองใสํอุปกณ์
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2
20
10
1
1 ใบ
1,900 บาท

150
15
50
450
350

300
300
500
450
350

หมายเหตุ

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลผลิต (Out puts)
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. จานวน 9คน
2. ผลลัพธ์ (Out comes)นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการอํานและการเขียน
10.การประเมินผล
-สรุปผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ………………………………………..
(นางจินตนา ศิริธรรม)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการ สอนวิชาชีวิตและสังคมไทย....สืบสานเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุธรรม บุญฮก
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหมํ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตและสังคมไทย มีความประสงค์ที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนที่เรียนในรายวิชานี้มี
จิตสานึกในความเป็นไทย และชํวยกันสืบสานความเป็นไทยให๎คงอยูคํ ูํสังคมไทย และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่ง
บางอยํางได๎สญ
ู หายไปจากสังคมไทย ดังนั้นจึ่งจาเป็นต๎องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผเู๎ รียนมีความรู๎และชํวยกันสืบ
สานความเป็นไทยตํอไป
5. วัตถุประสงค์

1. ปลูกจิตสานึกในความเป็นไทย
2. อนุรักษ์วัฒนาธรรมไทยและภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายด้านปริมาณ นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม
10
คน
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1 ผู๎เรียนมีจิตสานึกความเป็นไทยมากขึ้น
2 ผู๎เรียนได๎มีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นไทย
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. ดาเนินโครงการ 3. สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ ห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ...................................2,000..................................บาท
รวมงบประมาณ ....................2,000...............................บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2 คน

1,000

2,000

ค่าตอบแทน
คําตอบแทนวิทยากร
รวมงบประมาณ

2,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts)
- นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ จานวน 10 คน
ผลลัพธ์(Out comes):
- ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญาท๎องถิน่ ความรู๎และความเข๎าใจเนื้อหา
บทเรียนมากขึ้น
- นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรูจ๎ ากประสบการณ์จริง
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางสาวสุธรรม บุญฮก )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการวิชาภาษาอังกฤษ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฐกานต์ อยูํรัมย์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

หมายเหตุ

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2,4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2,5 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.2
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสาคัญมากเพราะวําภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช๎สื่อสารกันทั่วโลก ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ภาษา จึงมีความจาเป็นอยํางยิ่งและเนื่องจากในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได๎มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ระดับชั้นปวส.1 และวิชาภาษาอังกฤษสาหรับประกอบอาหารไทย ระดับชั้น ปวช.2 ดังนั้นข๎าพเจ๎าจึงได๎จัดโครงการ การพูด
ภาษาอังกฤษหน๎าเสาธงนี้ขึ้นมาเพือ่ ให๎นักเรียนนักศึกษาได๎มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ดยี ิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษากล๎าแสดงออกตํอสาธารณะ
3. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได๎รับการพัฒนาทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษ
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนก จานวน 16 คน และระดับชั้น ปวช.2
จานวน 11 คน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน 7.1.1 เสนอโครงการ 7.1.2 จัดซื้อวัสดุ 7.1.3 จัดการเรียนการสอน 7.7.4 ประเมินผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ หน๎าเสาธง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
-ไมํของบประมาณ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 และวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการ
ประกอบอาหารไทย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. ทักษะการสื่อสารของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ดีขึ้น
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนนักศึกษาเข๎าใจในเนื้อรายวิชาและมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอยํางราบรื่น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
นิเทศและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ ...............................................
(นางสาวณัฐกานต์ อยูํรัมย์)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสายสุดา ชํางวาด /แผนกวิชาสามัญ/ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 1,3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1,3
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1, 5 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 5.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น
ไมํได๎มีความหมายที่จะพัฒนาการเรียนในด๎านความรู๎เนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์เทํานั้น แตํจะต๎องพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด๎วยตนเองอยํางมีระบบ กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการแสวงหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช๎ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อสํงเสริมการเรียนการสอนด๎วยตนเองอยํางมีระบบ
3. เพื่อเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์และมีความรับผิดชอบ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา จานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได๎ถูกต๎อง
7.การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
วิธีการดาเนินงาน 1. เสนอโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ 3. จัดการเรียนการสอน 4. ประเมินผล
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ................................6,500..................................บาท
รวมงบประมาณ ....................6,500...............................บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักเรียนนักศึกษาจานวน 40 คน
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
10.การประเมินผล
-สรุปผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
.........................................................
( นางสาวสายสุดา ชํางวาด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน
(พัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New years fantasy)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวปัญญา พิเมย
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....4.......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่......4............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2........................ ตัวบ่งชี้........2.2,2.3,2.4.........................................

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสํงเสริมทางด๎านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด อํานและเขียน ทาให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ทางตรง
จากในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน กิจกรรมพัฒนาสางเสริมศักยภาพผู๎เรียน จะทาให๎นักเรียนได๎รับความรู๎สูงขึ้น และผู๎เรียนมี
เจตคติทดี่ ีตํอการเรียนภาษาตํางประเทศ
ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสร๎างองค์ความรู๎ ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีดังกลําว ในการฝึกฝนด๎าน
การใช๎ภาษาทําทาง การพูดการสือ่ สาร เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและการสืบทอดการปฏิบตั ิตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสต์มาส
2. เพื่อให๎นักเรียนสนใจแสวงหาความรู๎จากการจัดกิจกรรม
3. เพื่อให๎นักเรียนมีความมั่นใจ และกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม
4. เพื่อให๎นักเรียน มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านนันทนาการ
5. เพื่อเป็นการสืบสาน สร๎างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนและครูทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม 2. นักเรียนได๎มสี ํวนรํวมในการจัดกิจกกรม และแสดง
บนเวทีตํางๆ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนและครูทุกคน เข๎ารํวมกิจกรรม 2. นักเรียนได๎มสี ํวนรํวมในการจัดกิจกกรม และแสดง
บนเวทีตํางๆ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ ต.ค. 2558
2. ดาเนินโครงการ 24 ธ.ค. 2558
3. สรุปโครงการ ม.ค. 2559
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 24 ธ.ค. 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการ วษท.พังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
...............................4,950........................................................... บาท
- ค่าตอบแทน ................................2,200.......................................................... บาท
- ค่าใช้สอย
.................................1,800......................................................... บาท
รวมงบประมาณ .....................8,950.......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ค่าวัสดุ
-ชุดตกแต่งต้นคริสต์มาส
5 ชุด
-กระดาษห่อของขวัญ
30 แผ่น
-ลิบปิ้น
3 ม้วน
-แผ่นภาพโปสเตอร์วันคริสต์มาส
10 แผ่น
-ต้นคริสมาส ขนาด 6 ฟุต X1.8 เมตร
1 ต้น
-ลูกโป่ง
3 ถุง
-หมวกซานตาครอส
21 ใบ
-พุสามเหลี่ยม
10 ถุง
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง
90

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

200
15
50
35
1,990
100
20
29

1,000
450
150
350
1,990
300
420
290

20

1,800

หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
-เงินรางวัลประกวดชุดซานตาแฟนซี

รวมงบประมาณ

3

2,200

บาท

2,200

-ชนะเลิศอันดับ
1 1,000 บาท
-ชนะเลิศอันดับ
2 700 บาท
-ชนะเลิศอันดับ
3 500 บาท

8,950

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. นักเรียนและผูเ๎ ข๎ารํวมกิจกรรมได๎เรียนรู๎ประเพณีที่ถูกต๎องและเกิดคํานิยมที่ดี 2. นักเรียน
มีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยด๎านนันทนาการและมีความมั่นใจ 3. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมทางด๎านทักษะการใช๎ภาษา
และกล๎าแสดงออก
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักเรียนและผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เรียนรูป๎ ระเพณีที่ถูกต๎อง และเกิดคํานิยมที่ดี 2.
นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านนันทนาการและมีความมั่นใจ 3. นักเรียนได๎รับการสํงเสริมทางด๎านทักษะการใช๎
ภาษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ เมื่อสิน้ สุดโครงการ
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวปัญญา พิเมย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการผลิตอาหารสัตว์น้าสาเร็จรูปเพื่อการทดลอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธามรงค์ ตันภิบาล แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่
- สนองพันธกิจของ วิทยาลัย. คือ ข๎อ1,4 จัดการศึกษาวิชาชีพ ผู๎เรียนคิดเป็นทาเป็น แก๎ปัญหาเป็น
ประกอบอาชีพได๎
- สนองพันธกิจของ อศจ.พังงา คือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สนองยุทธศาสตร์ของสอศ. คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัตจิ ริง และเรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริง
- สนองเป้าประสงค์ของ สอศ. ด๎าน การจัดการเรียนการสอน และด๎านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
- สนองเป้ากลยุทธ์ของ สอศ. คือ การจัดการเรียนการสอน มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ข๎อ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
4) การวิจัย และพัฒนา : ผลการวิจัยเพื่อสร๎างองค์ความรู๎
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ทุกตัวตัวบํงชี้ ครูมกี ารจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ และสํงเสริมประสบการณ์จริงอยํางหลากหลาย เหมาะสมสอดคลํองกับผูเ๎ รียน เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะอาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ

มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนรู๎ในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนโยบายให๎ครูจัดการเรียนการสอนแบบ
Project Base Learning โดยบูรณาการองค์ความรู๎จากเรียนการสอนในรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การผลิตอาหาร
สัตว์น้า สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา โดยมีจานวนชั่วโมงเรียน 18 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง 5 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับบริบท
ของรายวิชาตํางๆ ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการเรียนภาคทฤษฎี ผู๎สอนมีความจาเป็น ต๎องจัดกิจกรรม โครงการ
เตรียมสื่อการสอน เชํนสื่อการเรียน ใบความรู๎ ใบงาน และแบบทดสอบ สํวนการเรียนในภาคปฏิบัติ ผู๎สอนต๎องเตรียม ใบ
ความรู๎ สื่อการสอน ตัวอยํางสัตว์น้า วัสดุ และเอกสารอื่นๆ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อ ให๎
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีโดยอาศัยการทาโครงการการประกอบการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาวัสดุ สาหรับจัดการเรียนรู๎ ในการสอนการเรียนการสอนแบบ PBL สาหรับจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎สอดคล๎องตามแผนการ
จัดการเรียนรู๎ และกาหนดการสอน ในรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การผลิตอาหารสัตว์น้า สถิติและการวางแผนการ
ทดลอง และชีววิทยาของปลา
6.2 เชิงปริมาณ : ผู๎สอนสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม ในรายวิชาที่ได๎รับมอบหมายให๎มีหน๎าที่สอน
จานวน 4 รายวิชา ผู๎เรียน จานวน 14 ราย ตามรายชื่อจากงานทะเบียน ที่ลงทะเบียนเรียน ได๎มีวัสดุที่จาเป็นตํอการเรียน
อยํางเหมาะสม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
2) ดาเนินโครงการ จัดซื้อวัสดุ จัดเตรียมสถานที่ทาโครงการ จัดทาอาหารทดลอง ทาการทดลอง เก็บ
ข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และสรุปผลการทดลอง
3) สรุปโครงการ จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

10,000

บาท

รวมงบประมาณ

10,000

บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
1. ตัวอยํางปลาคละชนิด
2. ปลากะพงขาว ขนาด 1 นิ้ว
3. กากถั่วเหลือง

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
5 ก.ก.
500 ตัว
10 ก.ก.

200
2
25

จานวนเงิน
1,000
1,000
250

หมายเหตุ

4. ปลาป่น
5. กากกุ๎ง
6. ข๎าวโพดอาหารสัตว์
8. ปลายข๎าว
9. วิตามินรวม
10. แรํธาตุรวม
11. น้ามันปลา
12. วิตามินซี
13. น้ามันถั่วเหลือง
14. เกลือหยาบ(ถุงละ 10 ก.ก.)
15. ตะแกรงอบอาหารปลา
16. เครื่องคิดเลข fx 350 MS
17. คําถํายเอกสารและเข๎าเลํม
รวมงบประมาณ

10 ก.ก.
5 ก.ก.
5 ก.ก.
5 ก.ก.
1 ก.ก.
1 ก.ก.
1 แกลลอน
1 ก.ก.
1 ลิตร
2 ถุง
6 อัน
4 เครื่อง
10 เลํม

35
20
20
25
800
800
500
500
55
60
150
650
80
10,000 บาท

350
100
100
125
800
800
500
500
55
120
900
2,600
800

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): มีวัสดุเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การผลิตอาหารสัตว์น้า สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา
ผลลัพธ์ (Out comes): ผู๎สอนและผูเ๎ รียน สามารถจัดการเรียนรูไ๎ ด๎ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ที่เรียนวิชาการผลิตอาหารสัตว์น้า
ลงชื่อ ………………………………
(นายธามรงค์ ตันภิบาล)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ สอนวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพงศา กสิบาล
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....2..............................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.......1,2,5..................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1.,2,4..................... ตัวบ่งชี้.......1.3,,1.4,,1.5.............
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนปัจจุบัน สถาบันการศึกษาได๎เน๎นให๎นักเรียนนักศึกษา ได๎มีโอกาสในการเรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง
เป็นการเรียนการสอนแบบ PBL ดังนั้นเพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามและสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตํอไป
5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให๎นักเรียนนักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตํอไป
2. เพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแบบ PBL
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีความรู๎และประสบการณ์สามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาและประกอบตู๎ปลาได๎

6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาจานวน 12 คนได๎เรียนรู๎ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินโครงการ
3.สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ อาคารเรียน 2 งานวัดผลฯ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...........................
- ค่าวัสดุ
................... 10,000................... บาท
รวมงบประมาณ ............................... 10,000....... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. ปลาทอง
2. ปลาคาร์ฟ
3. อาหารปลา
4.ปลากระดี่
5. ยาปฏิชีวนะ
6. เชือกฟาง
7. สวิง
8. สวิง
9. หัวทราย
10. ทํอยางแอร์ปั้ม
11. ตัวปรับลม
12. น้ายาปรับสภาพน้า
13. แปรงขัดพื้น
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

3 คูํ
3 คูํ
2 ถุง
40 ตัว
1 กระป๋อง
5 ม๎วน
5 อัน
5 อัน
40 หัว
1 ม๎วน
50 ตัว
6 ขวด
9 อัน

500
1,000
490
50
700
20
120
50
10
250
3
100
30
10,000 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1,500
3,000
980
1,200
700
100
600
250
400
250
150
600
270

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): 12.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาจานวน 12 คนได๎เรียนรู๎ในการเพาะขยายพันธุ์ปลา
สวยงาม
ผลลัพธ์ (Out comes):นักศึกษามีความรู๎ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงามและประกอบตู๎ปลาได๎ ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์รายวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากรายงานจากผลการดาเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายพงศา กสิบาล )

ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาโครงการ การวิเคราะห์คุณภาพน้า โรคสัตว์น้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ........2.................................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ .....2-4.......................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ .....1, 2................................ ตัวบ่งชี้ ................. 1.1, 1.3, 2.3...........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพให๎ประสบผลสาเร็จ นักศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ์
ด๎านวิชาชีพจริง จาเป็นต๎องจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบตั ิจริง ตั้งแตํการวางแผน การดาเนินงาน รายงานและ
สรุปผล เพื่อเป็นการฝึกให๎คดิ เป็น ทาเป็น และแก๎ปญ
ั หาเป็น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะและปฏิบตั ิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตํอไป
2. เพื่อให๎นักเรียนและนักศึกษามีวสั ดุเพียงพอและเพิม่ ประสิทธิภาพตํอการเรียนการสอน
3. เพื่อให๎นักศึกษามีเจตคติที่ดีตํออาชีพประมงและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
- นักศึกษา สาขาเพาะเลีย้ งสัตว์น้ามีความรู๎และมีทักษะด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการในด๎านตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง รวมจานวน 18 คน
6.2 เชิงปริมาณ :

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีทักษะในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้าได๎
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสามารถนาความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎จากการเรียนไปประยุกต์ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพได๎
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุโครงการ ดาเนินโครงการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.2 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

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

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

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ
ค่าวัสดุ
- ยาเหลือง
- ยากาจัดพยาธิภายนอก
- ยารักษาโรคจุดขาว
- ฟอร์มาลิน
- เกลือสาหรับป้องกันโรค
- แอลกอฮอล์
- สวิงขนาดเล็ก
- สวิงขนาดกลาง
- น้ายาล๎างจานทีโพลล์
- สก็อตไบรท์
- ขวดโหล
- น้ายาบัฟเฟอร์ 7
- พํอแมํพันธุ์ปลากัด
- อาหารปลาขนาดเล็ก
- อาหารปลาขนาดกลาง
- ปุ๋ยเคมี
- มูลไกํ
- ปูนขาว
- คําถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํม
รวมงบประมาณ

จานวนที่
ต้องการ

ราคา/หน่วย

10 ซอง
1 กระป๋อง
1 ขวด
1 แกลลอน
5 ถุง
1 ขวด
5 อัน
5 อัน
2 ถุง
1 โหล
15 ขวด
1 ขวด
15 คูํ
10 ถุง
10 ถุง
2 ก.ก.
2 กระสอบ
3 ถุง
18 ชุด

จานวนเงิน

45
150
180
650
25
95
65
85
35
180
145
700
70
80
60
25
50
25
90
10,000

หมายเหตุ

450
150
180
650
125
95
325
425
70
360
2,175
700
1,050
800
600
50
100
75
1,620
บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): มีวัสดุเพื่อใช๎ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ การ
วิเคราะห์คุณภาพน้า โรคสัตว์น้า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ (Out comes): ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงาน สรุปผลการดาเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ ...............................................
(นางศุลีมาศ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาการเพาะพันธุ์ปลา, การเพาะพันธุ์สัตว์น้า, การเลี้ยงหอย, การเพาะพันธุ์หอย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...............2.............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................2-4...............................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............1-2.......................... ตัวบ่งชี้................ 1.1, 1.3, 2.3.............................

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพให๎ประสบผลสาเร็จ นักศึกษามีความรู๎ ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ์
ด๎านวิชาชีพจริง จาเป็นต๎องจัดกิจกรรมที่เน๎นให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบตั ิจริง ตั้งแตํการวางแผน การดาเนินงาน รายงานและ
สรุปผล เพื่อเป็นการฝึกให๎คดิ เป็น ทาเป็น และแก๎ปญ
ั หาเป็น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะและปฏิบตั ิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตํอไป
5.2 เพื่อให๎นักเรียนและนักศึกษามีวัสดุเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพตํอการเรียนการสอน
5.3 เพื่อให๎นักศึกษามีเจตคติที่ดตี อํ อาชีพประมงและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
- นักศึกษา สาขาเพาะเลีย้ งสัตว์น้ามีความรู๎และมีทักษะด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการในด๎านตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง รวมจานวน 18 คน
6.2 เชิงปริมาณ :

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีทักษะในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้าได๎
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสามารถนาความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎จากการเรียนไปประยุกต์ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพได๎
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธกี ารดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุโครงการ ดาเนินโครงการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
...........................................9,980.................................... บาท
รวมงบประมาณ .......................9,980................................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- พํอ-แมํพันธุ์ปลานิลจิตรลดา
- พํอ-แมํพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย
- อาหารปลาดุกเบอร์ 1
- อาหารลูกปลาวัยอํอน
- สวิง
- อาหารปลาดุกเบอร์ 3
- หอยหวาน
- หอยตะโกรม
- น้าทะเลเทียม
- ปลาสด
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

10 ก.ก.
10 ก.ก.
1 ก.ก.
4 ก.ก.
10 อัน
4 ก.ก.
5 ก.ก.
20 ตัว
50 ก.ก.
10 ก.ก.

80
80
490
100
70
460
250
20
50
80
9,980

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

จานวนเงิน
800
800
490
400
700
1,840
1,250
400
2,500
800
บาท

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):

ลูกปลาดุก 1,000 ตัวๆละ 1.35 บาท เป็นเงิน 1,350 บาท
ลูกปลานิล 2,500 ตัวๆละ 1 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 3,850 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงาน สรุปผลการดาเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน
ลงชื่อ ...............................................
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3.....
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ....2...
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ .....2.... ตัวบ่งชี้ 2.3 , 2.4
4.สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อนาไปใช๎ในการในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตํอไป
5.. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2.เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1.นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน3คน
2.ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอยํางน๎อย 2 ผลิตภัณฑ์
6.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2.นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7.1.3ดาเนินการการสอน
7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.......................................................

- คําวัสดุ
รวมงบประมาณ
รายการ

5,505
บาท
5,505
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1.แป้งสาลี
1 ลัง
400
400
2.แป้งข๎าวเหนียว
5 กก.
35
140
3.แป้งข๎าวเจ๎า
5กก.
35
175
4.ยีสต์
1 กลํอง
150
150
5.ไขไกํ
3 แผง
110
330
6.น้าตาลทราย
15 กก.
25
375
7.เนื้อปลา
5 กก.
100
500
8.เนื้อหมู
2 กก.
120
240
9.ชอคโคเลต
5 กก.
135
675
10.เนยสด
2 กลํอง
750
1,500
11.เนื้อแก๏ส
1 ถัง
420
420
12.เอลมอลต์
1 กก.
600
600
รวมงบประมาณ
5,505 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คน ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 3 คน ได๎ฝึกการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
จากรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ สอนวิชาอาหารท้องถิ่น
1. ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........2....................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2......................... ตัวบ่งชี้..............2.3 , 2.4...........................................
4. สถาพปัจจุบัน/ หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาอาหารท๎องถิ่น เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึก
ทักษะการทาอาหารท๎องถิ่นชนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อ
วัสดุใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนตํอไป
5. วัตถุประสงค์

1เพื่อให๎นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
2.เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารท๎องถิ่นชนิดตํางๆ
6. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
1.นักศึกษาปวช. 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2.ฝึกปฏิบัติการทาอาหารท๎องถิ่นอยํางไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด
7.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาอาหารท๎องถิ่นได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประหยัด
2.นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการทาอาหารท๎องถิ่นชนิดตํางๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาอาหารท๎องถิ่น
7.1.3ดาเนินการการสอน
7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ......................................
- คําวัสดุ
1,140
บาท
รวมงบประมาณ
1,140
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1.เนื้อหมู
1 กก.
120
120
2.กุ๎งเสียบ
0.2 กก.
600
120
3.กุ๎ง
1 กก.
250
250
4.ปลา
2. กก.
200
400
5.กะปิ
1 กก.
100
100
6..กระเทียม
1 กก.
50
50
7.,น้ามันพืช
1 ขวด
50
50
8..พริกสด
0.5 กก.
100
50
รวมงบประมาณ
1,140 บาท
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 10 คน ได๎เรียนรูเ๎ กี่ยวกับการ
ทาอาหารท๎องถิ่นชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด .มีรายได๎จากการจาหนํายผลิตภัณฑ์ ไมํน๎อยกวํา 1,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได๎ฝึกการทาอาหาร
ท๎องถิ่นชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ

แบบรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ สอนวิชาอาหารว่าง
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3..........................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........2.................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2........... ตัวบ่งชี้..............2.3 , 2.4.........................
5. หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาอาหารวํางเป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการทาผลิตภัณฑ์อาหารวํางชนิด
ตํางๆนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซือ้ วัสดุใช๎ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1..เพื่อให๎นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาอาหารวํางได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
2.เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารวํางชนิดตํางๆ
6. เป้าหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
1.นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 12 คน
2.ฝึกปฏิบัติการทาอาหารวํางไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด
3.มีรายได๎จากการจาหนํายผลิตภัณฑ์ ไมํน๎อยกวํา 1,000 บาท
6.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทาอาหารวํางชนิดตํางๆ
2.นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
3.นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการทาอาหารวํางชนิดตํางๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัตจิ ัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการอาหารว่าง
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.................................
- คําวัสดุ
4,890
บาท
รวมงบประมาณ
4,890
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1.แป้งสาลี
10 ถุง
30
300
2.กุ๎ง
3 กก.
250
750
3.กระเทียม
1 กก.
50
50
3,น้ามันพืช
10 ขวด
50
500
4.เนื้อหมู
6 กก.
120
720
5.เนื้อแก๏ส
1 ถัง
420
420
6.เนื้อปลา
6 กก.
100
600
7.น้ายาล๎างจาน
5ถุง
26
90
8.น้ามันหอย
1 ขวด
40
40
9.ไส๎กรอก
4กก.
150
600
10.ขนมปังแซนวิช
5 แถว
20
100
11.ไขํไกํ
2 แผง
110
220
12.เผือก
10 กก.
50
500
รวมงบประมาณ
4,890 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 12 คน ได๎
เรียนรูเ๎ กี่ยวกับการทาอาหารวํางชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด3.มีรายได๎จากการจาหนํายผลิตภัณฑ์ ไมํน๎อยกวํา 1,000
บาท
12.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน ได๎ฝึก
การทาอาหารวํางชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการ สอนวิชาอาหารไทยยอดนิยม
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............3.......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........2....................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2......................... ตัวบ่งชี้..............2.3 , 2.4...........................................
4. หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาอาหารไทยยอดนิยม เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบตั ิเพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการทาอาหารไทยยอด
นิยมชนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซือ้ วัสดุใช๎ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทาอาหารไทยยอดนิยมชนิดตํางๆ

2.เพื่อให๎นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
3.เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารไทยยอดนิยมชนิดตํางๆ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1.นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2.ฝึกปฏิบัติการทาอาหารไทยยอดนิยมไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรูค๎ วามเข๎าใจเกี่ยวกับการทาอาหารไทยยอดนิยมชนิดตํางๆ
2.นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
3.นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบตั ิการทาอาหารไทยยอดนิยมชนิดตํางๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการอาหารไทยยอดนิยม
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..............................
- ค่าวัสดุ
1,240
บาท
รวมงบประมาณ
1,240
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ปลา
2.กุ๎ง
3.กะทิ
4.เครื่องแกง
5.เนื้อหมู
9.เต๎าหู๎แข็ง
10.น้ามันพืช
11.เนื้อปลา
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ
2 กก.
1 กก.
1 กก.
1กก.
2 กก.
10 ชิ้น
2 ขวด
1 กก.

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

200
250
60
100
120
10
55
100

400
250
60
100
120
100
110
100

หมายเหตุ

1,240 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได๎เรียนรูเ๎ กี่ยวกับการ
ทาอาหารไทยยอดนิยมชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได๎ฝึกการทาอาหารไทย
อดนิยมชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
ผู๎เสนอโครงการ

โครงการสอนวิชาอาหารมังสวิรัติ
1. ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3..........................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........2....................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..........2......................... ตัวบ่งชี้..............2.3 , 2.4...........................................
4.สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาอาหารมังสวิรตั ิเป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึก
ทักษะการทาอาหารครอบครัวชนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการ
จัดซื้อใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนตํอไป
5.. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
2.เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารมังสวิรัติชนิดตํางๆ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1.นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน3คน
2.ฝึกปฏิบัติการทาอาหารครอบครัวไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่ วกับการทาอาหารมังสวิรตั ิชนิดตํางๆ
2.นักศึกษาเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได๎อยํางถูกต๎อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประหยัด
3.นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการทาอาหารมังสวิรัติชนิดตํางๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาอาหารมังสวิรตั ิ
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- คําวัสดุ
1,200
บาท
รวมงบประมาณ
1,200
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1.โปรตีนเกษตร
1 กก.
100
100
2.เต๎าหู๎หลอด
20 กก.
10
200
3,น้ามันพืช
2ขวด
50
100
4.ผักรวมแชํแข็ง
4 กก.
60
240
5.น้ายาล๎างจาน
5 ถุง
26
130
6.ซีอิ้วขาว
1 ขวด
50
50
7.บร๏อคโคลี่
2 กก.
90
180
8.เต๎าหู๎แข็ง
20 ชิ้น
10
200
รวมงบประมาณ
1,200 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.13 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คน ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการ
ทาอาหารมังสวิรัติชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 3 คน ได๎ฝึกการทาอาหาร
มังสวิรัติชนิดตํางๆไมํน๎อยกวํา 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............3.......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........2....................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2......................... ตัวบ่งชี้..............2.3 , 2.4...........................................
4.สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัติเพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อนาไปใช๎ในการในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อใช๎ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนตํอไป
5.. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2.เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1.นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน3คน
2.ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารน๎อย 2 ผลิตภัณฑ์

6.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษามีความรูค๎ วามเข๎าใจเกี่ยวกับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2.นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7.1.3ดาเนินการการสอน
7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...........................
- คําวัสดุ
1,770
บาท
รวมงบประมาณ
1,770
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1.แป้งสาลี
1 ลัง
400
400
2.แป้งข๎าวเหนียว
5 กก.
35
140
3.แป้งข๎าวเจ๎า
3 กก.
35
105
4.ยีสต์
1 กลํอง
150
150
5.ไขไกํ
1 แผง
110
110
6.น้าตาลทราย
5 กก.
25
125
7.เนื้อปลา
5 กก.
100
500
8.เนื้อหมู
2 กก.
120
240
รวมงบประมาณ
1,770 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คน ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 3 คน ได๎ฝึกการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
จากรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยูํมะนะ

2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท.ี่ ............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึก
ให๎นักศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ รายวิชาเค๎กและการแตํงหน๎าเค๎ก
ก็เป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎ และนาไปใช๎ประกอบอาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการการทาเค๎กและการแตํงหน๎าเค๎ก
5.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติทดี่ ีการทาการทาเค๎กและการแตํงหน๎าเค๎ก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน สามารถทาการทาเค๎ก
และการแตํงหน๎าเค๎ก
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการทาเค๎กและการแตํงหน๎าเค๎ก
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 20 ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
1,650
บาท
รวมงบประมาณ
1,650
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.แป้งเค๎ก
2.เนยสด
3.เนยขาว
4.น้าตาล
5.ไขํไกํ
6.กลํองบรรจุ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

1 ลัง
2 กก
5 กก.
10 กก.
50 ฟอง
1 แพ็ค

400
150
60
25
4
1

จานวนเงิน
400
300
300
250
200
200

หมายเหตุ

รวมเงินทั้งสิ้น

1,650.* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน -คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการทาเค๎กและแตํงหน๎าเค๎ก
ผลลัพธ์ (Out comes): ) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน3คน สามารถทาเค๎ก
และแตํงหน๎าเค๎กและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รบั การฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎
นักศึกษาทั้งการฝึกให๎นักศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให๎นกั ศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และนาไปใช๎
ประกอบอาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการประกอบอาหาร
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีการทาประกอบอาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คน สามารถทาการประกอบ
อาหาร
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน3คนได๎รับการเรียนรูแ๎ ละฝึกฝนการ
ประกอบอาหารประเภทตํางๆ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 20 ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ

- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

1,000
1,000

บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชาการประกอบอาหาร
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ปลาสด
2.เนื้อหมู
3.เครื่องปรุง
4.ผักสด
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ
2 กก
2 กก
2 ขวด
5กก

ราคา/หน่วย
200
150
50
40
1,000

จานวนเงิน

หมายเหตุ

400
300
100
200

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 6 คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการประกอบอาหาร
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 6คน สามารถประกอบ
อาหารและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาอาหารนานาชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางปวีณา อยู่มะนะ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาอาหารนานาชาติเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎
นักศึกษาทั้งการฝึกให๎นักศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให๎นกั ศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และนาไปใช๎
ประกอบอาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการประกอบอาหารนานาชาติ
5.2 เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติทดี่ ีการทาประกอบอาหารนานาชาติ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน สามารถทาการประกอบ
อาหารนานาชาติ
6.2 เชิงปริมาณ :

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนได๎รบั การเรียนรู๎และฝึกฝนการประกอบอาหา
นานาชาติรประเภทตํางๆ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 20 ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
4,980
บาท
รวมงบประมาณ
4,980
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชาอาหารนานาชาติ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ปลาสด
2.เนื้อหมู
3.เนื้อวัว
4.น้ามันพืช
5.ผักสด
6.ข๎าวสาร
7.เครื่องปรุง
8.เนื้อแก๏ส
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ
5 กก
5 กก
5 กก
1ลัง
20 กก
10 กก
5 ขวด
1ถัง

ราคา/หน่วย
200
180
160
660
40
40
50
420
4,980

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1000
900
800
660
800
400
250
420

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 6 คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการประกอบอาหารนานาชาติ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 6คน สามารถประกอบ
อาหารนานาชาติและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )

ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาฮาหารอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางปวีณา อยูํมะนะ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาอาหารอาเซียนเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎นักศึกษาทั้ง
การฝึกให๎นักศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และนาไปใช๎ประกอบ
อาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการประกอบอาหารอาเซียน
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะประสบการณ์ และเจตคติที่ดีการทาประกอบอาหารอาเซียน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถทาการประกอบอาหาร
อาเซียน
6.2 เชิงปริมาณ :
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คนได๎รับการเรียนรู๎และฝึกฝนการ
ประกอบอาหารอาเซียนประเภทตํางๆ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พค.2558–กพ2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
4,610
บาท
รวมงบประมาณ
4,610
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชา อาหารอาเซียน
รายการ
ค่าวัสดุ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1.ปลาสด
2.เนื้อหมู
3.เนื้อวัว
4.น้ามันพืช
5.ผักสด
6.ข๎าวสาร
7.เครื่องปรุง

5 กก
5 กก
5 กก
1ลัง
20 กก
5 กก
5 ขวด
รวมเงินทั้งสิ้น

200
180
160
660
40
40
50

1000
900
800
660
800
200
250

4,610
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการประกอบอาหารอาเซียน
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถประกอบ
อาหารอาเซียนและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาการนาเสนองานอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยูํมะนะ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาการนาเสนองานอาหารเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎
นักศึกษาทั้งการฝึกให๎นักศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให๎นกั ศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และนาไปใช๎
ประกอบอาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการการนาเสนองานอาหาร
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะประสบการณ์ และเจตคติที่ดีการนาเสนองายอาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถนาเสนองาน
อาหาร
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คนได๎รบั การเรียนรู๎และฝึกฝน
การนาเสนองานอาหาร
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พ.ค.2558 – ก.พ 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

3,450

บาท

3,450

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชา การนาเสนองานอาหาร
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ปลาสด
2.เนื้อหมู
3.เนื้อวัว
4.ผักสด
5.น้ามันพืช
6.เครื่องปรุง
7.กุ๎งสด

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

5 กก
2กก
2 กก
10กก
5 ขวด
5 ขวด
3กก
รวมเงินทั้งสิ้น

200
180
220
40
50
50
250

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1000
360
440
400
250
250
750

3,450
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการประกอบอาหารอาเซียน
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถประกอบ
อาหารอาเซียนและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาโครงการ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางปวีณา อยู่มะนะ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท.ี่ ............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาโครงการเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎ นักศึกษาทั้ง
การฝึกให๎นักศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และนาไปใช๎ประกอบ
อาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการการทาโครงการ
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีการทาโครงการอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน สามารถทาการทา
โครงการ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คนได๎รบั การเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการทาโครงการอาชึพ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พค. 2558 –กพ2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
2,800
บาท
รวมงบประมาณ
2,800
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชา โครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.แป้งขนมปัง
2.แป้งเค้ก
3.แป้งเอนกประสงค์
4.เนยสด
5.ไข่ไก่
6.น้าตาลทราย

จานวนที่ต้องการ
1ลัง
2ลัง
1ลัง
2 กก
100 ฟอง
16กก

ราคา/หน่วย
400
450
400
150
4
25

จานวนเงิน
400
450
400
300
400
400

หมายเหตุ

7.บรรจุภัณฑ์
รวมเงินทั้งสิ้น

2 แพ็ค

225
2,800.-

450

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12 คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการทาเบเกอรีเ่ พื่อการค๎า
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถทาเบเกอรี่
เพื่อการค๎าและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางปวีณา อยู่มะนะ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการ/งานต่อเนื่อง



โครงการ/งานใหม่

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการ
เรียนรู๎ นักศึกษาทั้งการฝึกให๎นกั ศึกษาได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
และนาไปใช๎ประกอบอาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการการทาอาหารและเครื่องดื่มเพือ่ สุขภาพ
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ ประสบการณ์ และเจตคติที่ดีการทาทาอาหารและเครื่องดืม่ เพื่อสุขภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10คน สามารถทาการทา
ทาอาหารและเครื่องดืม่ เพื่อสุขภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10คนได๎รับการเรียนรู๎และฝึกฝน
การทาทาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พค. 2558 –กพ2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
3,220 บาท
รวมงบประมาณ
3,220 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชา เบเกอรี่เพื่อการค้า
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1.ผักสลัด
2.แผํนเมี่ยงญวน
3.โยเกริต
4.สับปะรด
5.แครอท
6.นมสด
7.ถั่วเขียวซีก
8.ถั่วเหลืองซีก
9.เกลือ

20กก
6หํอ
12 แก๎ว
10 ลูก
5 กก
10 ลิตร
6 ถุง
10ถุง
5ถุง

รวมเงินทั้งสิ้น

60
65
15
20
40
40
40
40
2

1,200
390
180
200
200
400
240
400
10

3,220
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12 คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนการอาหารและเครื่องดื่มเพือ่ สุขภาพ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นางปวีณา อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนรายวิชาศิลปะการออกแบบ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..............3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............2..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............2............... ตัวบ่งชี้……….2.3…, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

รายวิชศิลปการออกแบบเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต๎องได๎รับการฝึกฝนเพื่อให๎เกิดทักษะในการเรียนรู๎ฝึกทักษะ
ในการออกแบบอาหารเพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งได๎เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพือ่ ให๎นักศึกษาสามารถ
นาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ และนาไปใช๎ประกอบอาชีพในอนาคตตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎หลักการศิลปในการออกแบบงานอาหาร
2.เพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะประสบการณ์ และเจตคติที่ดีในการออกแบบงานอาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คน สามารถศิลปในการ
ออกแบบงานอาหาร
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนศิลปในการออกแบบงานอาหารประเภทตํางๆ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการโครงการ
3.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ20 ตุลาคม 2558- กุมภาพันธ์ 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
2,300 บาท
รวมงบประมาณ
2,300 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรายวิชา ศิลปในการออกแบบงานอาหาร
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ปลาสด
2.ผักสด
3.กระดาษ 100 ปอด์นA 3
4.กบเหลาดินสอ
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

5 กก
10 กก
50 แผํน
1 อัน

200
40
10
400

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1000
400
500
400

2,300
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คนได๎รับการเรียนรู๎และ
ฝึกฝนศิลปในการออกแบบ

ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน11คน สามารถออกแบบ
ศิลปในงานอาหารและนาประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...............................................
( นายภาณุพันธ์ อยูํมะนะ )
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบนางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2...........................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. หลักการและเหตุผล ในการเรียนการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการศึกษาและฝึกปฏิบัติด๎านการบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎ ศิลปะการจัดวางอุปกรณ์บนโต๏ะอาหารการจัดและตกแตํงโต๏ะอาหาร จึง
มีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 สามารถใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎ในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได๎
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนและผําน
เกณฑ์การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช๎ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
 บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......3,290....
บาท
รวมงบประมาณ ......3,290......
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หมาย
เหตุ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. สับปะรด
2. ส๎มเขียวหวาน
3. แครอท
4.มะเขือเทศ
5.น้าตาลทราย
7.เนื้อแก๏ส
8.ขวดบรรจุน้าผลไม๎

30 ลูก
10 ก.ก.
8 ก.ก.
5 ก.ก.
10 ก.ก.
1 ถัง
200 ใบ
รวมเงินทั้งสิ้น

20
100
40
40
25
330
2.50

600
1000
320
200
250
420
500
3,290

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ผํานเกณฑ์การ
ประเมิน
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติการตกแตํงโต๏ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแตํงบนโต๏ะอาหาร ได๎
เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ

1.
2.
3.

4.

5.
6.

โครงการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์
ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3...........................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2......................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการสอนศิลปประดิษฐ์ เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัติ การประดิษฐ์ดอกไม๎สด ดอกไม๎แห๎ง ใบตอง และแกะสลัก
ผัก ผลไม๎ และวัสดุอื่นๆ และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์ จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุ
ใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกทักษะในการประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์
5.2 เพื่อให๎สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 3 คนและผําน
เกณฑ์การประเมินทุกคน

6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์ได๎และนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน
บกศ. อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......1,400....
บาท
รวมงบประมาณ ......1,400......
บาท

หมาย
เหตุ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์
*ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

รายการ
ค่าวัสดุ
1.แครอท
2.มะเขือเทศ
3.ฟักทอง
4.สับปะรด
5.หัวไชเท๎า
6.แตงกวา
7.สบูํแกะสลัก
8.สีกากเพชร

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

3ก.ก.
1ก.ก.
3ก.ก.
10 ลูก
2ก.ก.
5 ก.ก.
2โหล
3 ขวด

50 บาท
50 บาท
40 บาท
20 บาท
50 บาท
30บาท
120 บาท
130
1,400

150
50
120
200
100
150
240
390

หมายเหตุ

รวมเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 3 คนได๎ฝึกปฏิบัติงานศิลป
ประดิษฐ์
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัตจิ ริงในการทางานศิลปะประดิษฐ์ตาํ งๆ จนมีทักษะ มีความชานาญ
สามารถนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาอาหารไทย
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ

3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2...........................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาอาหารไทย เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการ
ทาอาหารไทยชนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช๎ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารไทยชนิดตํางๆได๎
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 5 คนและผํานเกณฑ์
การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ 1. มีความรู๎การทาอาหารไทยประเภทตํางๆ
2. สามารถทาอาหารไทยประเภทต่างๆ และจัดตกแต่ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/

หมาย
เหตุ

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
 บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......1,645....
บาท
รวมงบประมาณ ......1,645...... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาอาหารไทย
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

2ก.ก
1ก.ก.
2ก.ก.
0.5ก.ก.
2ก.ก.
3 ลูก
2 ก.ก.

150 บาท
240 บาท
70 บาท
120 บาท
150 บาท
20 บาท
80 บาท

300
240
140
60
300
60
180

ค่าวัสดุ
1. ปลา
2. กุ๎ง
3. กะทิ
4. เครื่องแกง
5. หมู
6. สับปะรด
7. มะนาว

หมายเหตุ

8. น้าตาลทราย
9.น้ายาล๎างจาน
10. ผักสด
รวมเงินทั้งสิ้น

5ก.ก.
3 ถุง
3ก.ก.

25 บาท
30 บาท
50 บาท
1,645

125
90
150

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 5คน ได๎เรียนรูเ๎ กี่ยวกับ
การทาอาการไทยชนิดตํางๆไมํน๎องกวํา 10ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) มีทักษะในการประกอบอาหารไทย และนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาขนมไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2..........................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาขนมไทย เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบตั ิเพื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการทาขนมไทยชนิดตํางๆ เพื่อ
นาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช๎มาในกิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกปฏิบัติการทาขนมไทย จัดตกแตํงและจาหนําย
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10 คนและผําน
เกณฑ์การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
มีทักษะในการทาขนมไทยชนิดตํางๆ จัดตกแตํง และจาหนํายได๎
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
/

2.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
 บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......3,707....
บาท
รวมงบประมาณ ......3,707......
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาขนมไทย
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

10 ก.ก.
5 ก.ก.
5 ก.ก.
5 แผง
50 ฟอง
15 ก.ก.
5 ซอง
5ก.ก.
5 ก.ก.
200 กลํอง
10 ก.ก.
5ก.ก.

35 บาท
35 บาท
35 บาท
120บาท
5 บาท
25 บาท
70 บาท
30 บาท
40 บาท
1 บาท
70 บาท
50บาท
3,707

350
175
175
600
250
357
300
150
200
200
700
250

/
/

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. แป้งข๎าวเหนียว
2. แป้งมัน
3. ข๎าวเหนียว
4. ไขํไกํ
5. ไขํเป็ด
6. น้าตาล
7. ผงวุ๎น
9. มันสาปะหลัง
10.ฟักทอง
11. กลํองบรรจุภณ
ั ฑ์
12. กะทิ
13. เผือก
รวมเงินทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาทาขนมไทยได๎ไมํน๎อยกวํา 10ชนิด
2. มีรายได๎จากการจาหนํายขนมไทยอยํางน๎อย 500 บาท
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎
และการทาขนมไทย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลักในงานอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3.................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2.............................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาใบตองและแกะสลักในงานอาหาร เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการ
ประดิษฐ์งานใบตองและการแกะสลักผักและผลไม๎ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความ
จาเป็นในการจัดซื้อวัสดุมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกปฏิบัตปิ ระดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม๎ การจัดตกแตํง
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 15 คนและผําน
เกณฑ์การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ มีทักษะในการประดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม๎ การจัดตกแตํง
7 การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
/
2.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
 บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......3,730....
บาท
รวมงบประมาณ......3,730......
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลักเพื่ออาหาร
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

30 มัด
2 กลํอง
4 หลอด
5 กลํอง
20 กลํอง
15 ลูก
5 ก.ก.
10 ก.ก.
3 ก.ก.

20 บาท
15 บาท
20 บาท
10 บาท
6 บาท
60 บาท
40 บาท
30 บาท
50 บาท

600
30
80
50
120
900
200
300
150

ค่าวัสดุ
1. ใบตอง
2. เข็ม
3. ด๎าย
4. ลวดเย็บกระดาษ
5. เข็มหมุด
6. แตงโม
7. แครอท
8. ฟักทอง
9. แก๎วมังกร

หมายเหตุ

10. สับปะรด
11.หัวไชเท๎า
12.พานไหว๎ครู

15 ลูก
5 ก.ก.
4 ใบ

20 บาท
40 บาท
200 บาท
3,730

300
200
800

รวมเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาประดิษฐ์งานใบตอง ประดิษฐ์กระทงดอกไม๎ กระทงลอย บายศรีได๎
2. นักศึกษาแกะสลักผัก และผลไม๎ ได๎
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม๎ และนาไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3...............................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท.ี่ ...........2..........................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการสอนอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัติด๎านอาหารและเครื่องดืม่ สมุนไพร เพื่อให๎
นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการทาขนมไทยชนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็น
ในการจัดซื้อวัสดุมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกปฏิบัติการทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร และการจัดตกแตํง
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 12 คนและผําน
เกณฑ์การประเมินmทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. มีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่ วกับอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
2. มีทักษะในการทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรและการจัดตกแตํง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
เหตุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินโครงการ
3.สรุปและรายงานผล

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

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
 บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......3,115....
บาท
รวมงบประมาณ......3,115......
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาอาหารและเครื่องดืม่ สมุนไพร
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

5 ก.ก
1 ก.ก.
3 ก.ก.
3 ก.ก.
2 ก.ก.
3 ลูก
2 ก.ก.
20ก.ก.
1 ถัง
3 ถุง
3ก.ก.
5ก.ก.

60 บาท
150 บาท
70 บาท
180 บาท
150 บาท
20 บาท
80 บาท
25 บาท
420 บาท
30 บาท
70 บาท
35 บาท
3,115

300
150
210
540
300
60
160
500
420
90
210
175

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ข๎าวกล๎อง
2. งาดา
3. มะพร๎าว
4. ปลาสด
5. หมู
6. สับปะรด
7. ขิง
8. น้าตาลทราย
9. เนื้อแก๏ส
10.น้ายาล๎างจาน
11. ผักสด
12. น้าตาลปี๊บ
รวมเงินทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
นักศึกษาปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ผํานการประเมินทุกคน
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) มีทักษะในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร และนาไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า
นางปัญจาภรณ์ ไพลอย

2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3..............................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2.........................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาขนมไทย เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการทาขนม
ไทยชนิดตํางๆ เพื่อนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุมาใช๎ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกปฏิบัติการทาขนมไทยเพื่อการค๎าการจัดตกแตํงและจาหนํายได๎
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนและ
นักศึกษาผํานเกณฑ์การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. มีความรู๎ความเข๎าใจในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎ และการทาขนมไทยเพื่อ
การค๎า
2. มีทักษะในการทาขนมไทยเพื่อการค๎า
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
/
2.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
 บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......3,532....
บาท
รวมงบประมาณ ......3,532...... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาขนมไทย
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

5 ก.ก.
5 ก.ก.
5 ก.ก.
5 แผง
50 ฟอง
15 ก.ก.

35 บาท
35 บาท
35 บาท
120บาท
5 บาท
25 บาท

175
175
175
600
250
357

ค่าวัสดุ
1. แป้งข๎าวเหนียว
2. แป้งมัน
3. ข๎าวเหนียว
4. ไขํไกํ
5. ไขํเป็ด
6. น้าตาล

หมายเหตุ

7. ผงวุ๎น
5 ซอง
70 บาท
300
9. มันสาปะหลัง
5ก.ก.
30 บาท
150
10.ฟักทอง
5 ก.ก.
40 บาท
200
11. กลํองบรรจุภณ
ั ฑ์
200 กลํอง
1 บาท
200
12. กะทิ
10 ก.ก.
70 บาท
700
13. เผือก
5ก.ก.
50บาท
250
รวมเงินทั้งสิ้น
3,532
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาทาขนมไทยได๎ไมํน๎อยกวํา 10 ชนิด
2. มีรายได๎จากการจาหนํายขนมไทยอยํางน๎อย 1,000 บาท
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) ได๎ฝึกปฏิบตั ิการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช๎อุปกรณ์เครือ่ งใช๎ การทาขนม
ไทยเพื่อการค๎า
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งาน ตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2...........................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาขนมไทย เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัตเิ พื่อให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการทาขนมไทยชนิดตํางๆ เพื่อ
นาไปใช๎ในการประกอบอาชีพสร๎างรายได๎ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกปฏิบัติการทาขนมไทย จัดตกแตํง บรรจุภัณฑ์และจัดจาหนําย
5.2 สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10 คนและผําน
เกณฑ์การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ มีทักษะในการทาขนมไทยชนิดตํางๆ จัดตกแตํง และจาหนํายได๎
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
/

2.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ
- คําวัสดุ
.......4,685....
บาท
รวมงบประมาณ ......4,685...... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องต๎น
รายการ

จานวนที่ต้องการ

/
/

ราคา/หน่วย (บาท) จานวนเงิน(บาท)

ค่าวัสดุ
1. แป้งข๎าวเหนียว
10ก.ก.
35 บาท
2. แป้งมัน
5ก.ก.
35 บาท
3. ข๎าวเหนียว
5 ก.ก.
35 บาท
4. ไขํไกํ
5 แผง
115 บาท
5. ไขํเป็ด
100 ฟอง
5 บาท
6. น้าตาล
20 ก.ก.
25 บาท
7. ผงวุ๎น
5 ซอง
70 บาท
8. เกลือ
2 ถุง
5 บาท
9. กล๎วยน้าว๎า
10 หวี
25บาท
10.ฟักทอง
10 ก.ก.
40 บาท
11. กลํองบรรจุภณ
ั ฑ์
300 กลํอง
1 บาท
12. กะทิ
10 ก.ก.
70 บาท
13. เผือก
5 ก.ก.
50 บาท
14. มันเทศ
5ก.ก.
30 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
4,685
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาทาขนมไทยได๎ไมํนอ๎ ยกวํา 10ชนิด
2. มีรายได๎จากการจาหนํายขนมไทยอยํางน๎อย 500 บาท
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได๎ฝึกการทาขนมไทย จัดตกแตํง และจัดจาหนําย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
2. ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง  โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่องโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ

350
175
175
575
500
500
350
10
250
400
300
700
250
150

หมายเหตุ

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.................3...............................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่............2...........................................................
3.3 มาตรฐานอาชีวศึกษาที.่ ............2.............ตัวบ่งชี้..........2.3, 2.4.............................
4. หลักการและเหตุผล
ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะการออกแบบและตกแตํงอาหาร เป็นการเรียนเน๎นการปฏิบัติโดยใช๎ศิลปะในการ
ตกแตํงอาหาร การออกแบบการตกแตํงโต๏ะอาหาร การเลือกใช๎วัสดุในการตกแตํงโต๏ะอาหาร การพับผ๎าเช็ดมือ การปู
โต๏ะ การตกแตํงโต๏ะอาหารในโอกาสตํางๆ จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 สามารถออกแบบและตกแตํงอาหารและจานอาหารได๎
5.2 เลือกใช๎วัสดุตกแตํงอาหารได๎เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเริม่ สร๎างสรรค์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน5 คนและผํานเกณฑ์
การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. มีความสามารถในการออกแบบตกแตํงอาหารในโอกาสตํางๆ
2. เลือกใช๎วัสดุตกแตํได๎เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
/
2.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558– มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.  อุดหนุน
- คําวัสดุ
.......1,900....
บาท
รวมงบประมาณ ......1,900...... บาท

 บกศ.  อื่นๆ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการสอนวิชาศิลปการออกแบบและตกแตํงอาหาร
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ขันโตกปิดทอง
2.โตกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ๎า
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ
5 โตก
1 ใบ

ราคา/หน่วย
300
400
1,900

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1500
400

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 5คน มีความสามารถในการ
ออกแบบตกแตํงอาหารที่ทันสมัยผํานเกณฑ์การประเมิน

9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติในการออกแบบและตกแตํงอาหาร และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
งาน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
แบบรายงานสรุปโครงการ
ลงชื่อ ..................................................
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............3...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................2...........................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.................2....................... ตัวบ่งชี้...............2.3, 2.4......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
รายวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต๎น ชํวยให๎นักเรียนได๎ฝึกประสบการณ์ด๎านการแปรรูปอาหารเป็นเบือ้ งต๎น ตั้งแตํ
การคิด การจัดเตรียมวัตถุดิบ การคิดคานวณ การลงมือทา การจาหนําย การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให๎
สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎และเป็นแนวทางในการนาไปใช๎เพื่อการประกอบอาชีพตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียนมีวัสดุฝึกอยํางเพียงพอ
5.2 ให๎นักเรียนได๎รบั ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ
5.3 ฝึกทักษะการคิดอยํางเป็นระบบ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ เพื่อให๎สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันและ
เป็นแนวทางในการนาไปประกอบอาชีพได๎
6.2 เชิงปริมาณ :นักเรียนระดับชัน้ ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีวัสดุฝึกอยํางเพียงพอในรายวิชานี้
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์ของหลักสูตร และเพิ่มเติมให๎นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 19 ตุลาคม 2558 – 15 มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,500

บาท

รวมงบประมาณ

1,500

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

5 กก.

140

700

ค่าวัสดุ
-เนื้อหมู

หมายเหตุ

-กุ้งเสียบ

1 กก.

600

600

-กุ้งแห้ง

2 ขีด

75

150

-น้าตาลทราย

2 กก.

25

50

รวมงบประมาณ

1,500

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนมีวัสดุฝึกอยํางพอเพียง
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- จากการสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............3...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................2...........................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.................2....................... ตัวบ่งชี้...............2.3, 2.4......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผลผ๎าและการแตํงกาย เป็นความรู๎ที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จาเป็นต๎องเรียนรู๎
เพือ่ ให๎สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ เรียนรู๎การตัดเย็บเสื้อผ๎า การเลือกชนิดของเส๎นใยผ๎า สี รูปแบบ เพื่อให๎
เหมาะสมกับวัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให๎สามารถตัดเย็บเสื้อผ๎าอยํางงํายได๎
5.2 ให๎สามารถตกแตํงเสื้อผ๎าที่ชารุดได๎
5.3 แยกประเภทของเส๎นใยผ๎าชนิดตํางๆ ได๎อยํางน๎อย 5 ชนิด
5.4 ให๎สามารถเลือกใช๎ชนิดของเส๎นใยผ๎า สี รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได๎
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตั ิตามจุดประสงค์รายวิชาได๎
6.2 เชิงปริมาณ :นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 จานวน 13 คน มีวัสดุฝึกอยํางเพียงพอ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงานดาเนินการตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16พฤษภาคม 2559– 30กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................

- ค่าวัสดุ

1,000 บาท

รวมงบประมาณ

1,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

ค่าวัสดุ
1. ผ๎า

10 หลา

70

700

2. กระดาษสร๎างแบบ

20 แผํน

10

200

3. กระดาษคาร์บอน

2 หํอ

50

100

รวมงบประมาณ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝึกเพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต๎นได๎
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- จากการสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............3...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................2...........................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.................2....................... ตัวบ่งชี้...............2.3, 2.4......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การเรียนรู๎ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีเศษอาหารซึ่งเนําเสียงํายและมีกลิ่นเหม็น เป็นเหตุมีแมลงวันตอม
และแพรํพันธุ์ได๎ การเรียนรู๎วิชาสุขาภิบาลอาหารให๎นักเรียนได๎รู๎การจัดเก็บทาความสะอาด บริเวณที่ผลิต การกาจัดขยะ เศษ
อาหาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 มีถังขยะเพิม่ ขึ้น
5.2 จัดเก็บเศษอาหารโดยใช๎ EM
5.3 มีจิตสานึกในการดูแลรักษาความสะอาดห๎องเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :นักเรียนมีจติ สานึกในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ผลิตอาหาร

6.2 เชิงปริมาณ :นักเรียนชั้นปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการจานวน 13 คน มีวัสดุชํวยในการดูแลรักษาความ
สะอาด
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงานดาเนินการตามจุดประสงค์รายวิชา
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 19 ตุลาคม 2558 – 15 มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,500 บาท

รวมงบประมาณ

1,500 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
- ถังพลาสติกหมักเศษอาหาร
-

ถังขยะ
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

4 ใบ

250

1,000

2 ใบ

250

500

หมายเหตุ

1,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนรํวมกันจัดเก็บขยะ เศษอาหารให๎ถูกหลักสุขาภิบาล
ผลลัพธ์ (Out comes): สถานทีผ่ ลิตอาหารของแผนกวิชาถูกสุขลักษณะมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- ความสะอาดของบริเวณ สถานที่ผลิตอาหาร
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอนวิชาอาหารเพื่อธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ โครงการ/งานตํอเนื่อง โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............3...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่................2...........................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.................2....................... ตัวบ่งชี้...............2.3, 2.4......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผลการเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติอาหารเพื่อธุรกิจ จะชํวยให๎นักศึกษาได๎เรียนรูจ๎ ากการฝึก
ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปใช๎เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพตํอไป
5. วัตถุประสงค์ 5.1 ผลิตอาหารเพื่อธุรกิจ
5.2 มีแนวทางในการประกอบอาชีพ
5.3 ฝึกการจาหนําย
5.4 ศึกษาตลาดอาหาร

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถผลิตอาหารเพื่อธุรกิจได๎อยํางน๎อย 10 ชนิด
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 มีวัสดุฝึกอยํางพอเพียง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงานดาเนินการตามจุดประสงค์รายวิชา
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 19 ตุลาคม 2558 – 15 มีนาคม 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
2,000
บาท
รวมงบประมาณ
2,000 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ค่าวัสดุ
-

รายการ

จานวนที่ต้องการ

แป้งสาลี
ข๎าวสาร
ปลา
เนื้อหมู
กลํองอาหาร
น้าตาลทราย
รวมงบประมาณ

5 กก.
5 กก.
5กก.
5 กก.
50 ใบ
12 กก.

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

40
40
70
140
5
25
2,000 บาท

หมายเหตุ

200
200
350
700
250
300

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝึกพอเพียง
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถผลิตอาหารเพื่อธุรกิจได๎อยํางน๎อย 10 ชนิด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- การสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลงชื่อ...............................................
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอน วิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางไพรัตน์ ทองมาก
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์

4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในรายวิชาความรู๎เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1001 จาเป็นต๎องใช๎วัสดุในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎มีวัสดุใช๎ในการเรียน แผนกวิชาบริหารธุรกิจจาเป็นต๎องใช๎วัสดุ เพื่อให๎สามารถทางานได๎ทันตํอ
เวลาและเกิดประสิทธิภาพตํอวิทยาลัยตํอไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให๎มีวัสดุใช๎แผนกวิชาบริหารธุรกิจอยํางเพียงพอ
6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. ได๎ใช๎วัสดุในการเรียนการสอน จานวน 101 คน
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให๎นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. มีวัสดุใช๎ในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน - จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติจากจัดทาโครงการ
- จัดหาวัสดุ
- สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ - ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

.......................................5,060....................................... บาท

รวมงบประมาณ ..............5,060.................................... บาท

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน (บาท)

- หมึก Hp Laserjet Rro 400 MFP

1 ตลับ

3,990

3,990

- กระดาษดับเบิลเอ

1 กลํอง

650

650

- กระดาษ สี ปก A 4

2 รีม

120

240

- สิ้นแฟ้มเหล็ก

1 กลํอง

60

60

- แฟ้มตราช๎าง

1 แฟ้ม

120

120

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

5,060
* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): ได๎วัสดุที่ใช๎ในจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษา มีวัสดุในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ เกิดประโยชน์แตํนักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- ไม่มี ลงชื่อ ...............................................
(นางไพรัตน์ ทองมาก)
ผู๎เสนอโครงการ
โครงการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางไพรัตน์ ทองมาก
2. ลักษณะโครงการ
โครงการ/งานตํอเนื่อง
 โครงการ/งานใหมํ
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ด๎านการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในรายวิชาการเป็นผู๎ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002 จาเป็นต๎องใช๎วัสดุในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษาได๎มีวัสดุใช๎ในการเรียน แผนกวิชาบริหารธุรกิจจาเป็นต๎องใช๎วัสดุ เพื่อให๎สามารถทางานได๎ทันตํอ
เวลาและเกิดประสิทธิภาพตํอวิทยาลัยตํอไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจให๎มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให๎มีวัสดุใช๎แผนกวิชาบริหารธุรกิจอยํางเพียงพอ

6. เป้าหมาย
7.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. ได๎ใช๎วัสดุในการเรียนการสอน จานวน 43 คน
7.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให๎นักเรียน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระดับชั้น ปวช. จานวน 43 คน มีวัสดุใช๎ในการเรียนการสอน
อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน - จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติจากจัดทาโครงการ
- จัดหาวัสดุ
- สรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
- ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
7.3 สถานที่ดาเนินการ
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

......................................4,940........................................... บาท

รวมงบประมาณ ..............4,940........................................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน (บาท)

- หมึก Hp Laserjet Rro 400 MFP

1 ตลับ

3,990

3,990

- กระดาษดับเบิลเอ

1 กลํอง

650

650

- กระดาษ สี ปก A 4

2 รีม

120

240

1 กลํอง

60

60

ค่าวัสดุ

- คลิปหนีบสีดา

4,940

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts): ได๎วัสดุที่ใช๎ในจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียน มีวัสดุในการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ เกิดประโยชน์แตํนักเรียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- ไม่มี ลงชื่อ ...............................................
( นางไพรัตน์ ทองมาก )
ผู๎เสนอโครงการ

หมายเหตุ

