แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน ๒๕๖๐

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงานี้ เป็น
เครื่องมือสาคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์
ของสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์
นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการ
ใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 โดยจัดทาขึ้นจากการ
ระดมสมอง ของผู้บริหาร และบุคลากร ในสถานศึกษา ซึ่งมุงเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ยังถือเป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วย
ท้ายนี้ หากแผนปฏิบั ติร าชการประจาปี นี้ มีส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดขาดตกบกพร่อง ผู้ จัดทาและรวบรวม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้ ขอน้อมรับเพื่อแก้ไขและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

งานวางแผนและงบประมาณ
กันยายน 2560

สารบัญ
เรื่อง/รายการ
คานา

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 วิสัยทัศน์ พันกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ปี 2561 ของสอศ.
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1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.2 กลยุทธ์ และมาตรการ ของสถานศึกษาปีปัจจุบัน
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2.3 ข้อมูลประวัติของสถานศึกษา
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2.4 ข้อมูลอาคารสถานที่

14

2.5 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
2.6 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
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2.7 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
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2.5 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปีทผี่ ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

27

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2561

31

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่าย
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รายละเอียดโครงการที่ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการเดินทางไปราชการ
โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบารุงการศึกษา
โครงการเอกสารการพิมพ์
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
โครงการประกันภัยรถยนต์
โครงการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โครงการบารุงรักษารถยนต์
โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ
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เรื่อง/รายการ
หน้า
โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู
โครงการจัดซื้อวัสดุบารุงรักษาอาคารสถานที่
โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ
โครงการทาความสะอาดเครื่องนอนครูเวร
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา
โครงการงานประชาสัมพันธ์
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการจัดการฝึกงานภายนอกประจาปีการศึกษา 2561
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา
โครงการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาน้าจืด
โครงการพัฒนาห้องวิชาการ
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการดาเนินงานวางแผนและงบประมาณ
โครงการบารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
โครงการสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา
โครงการงานฟาร์ม
โครงการงานฟาร์มยางพารา
โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ามัน
โครงการปลูกมะพร้าวน้าหอม
โครงการงานฟาร์มสุกร
โครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ
โครงการเลี้ยงปลาน้าจืดจาหน่าย
โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจาหน่าย
โครงการผลิตไม้ประดับ
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65
67
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง/รายการ
หน้า
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วษท. พังงาปี 2561
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปี 2/2560 และ 1/2561
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษา 2560
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการร่วมกิจกรรมวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
โครงการวันไหว้ครู
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
โครงการราตรีไผ่สีทอง
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
โครงการ Big Cleaning Day ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก
โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรณ
ุ เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” 2561
โครงการอาชีวต้านภัยยาเสพติด
โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการ To Be Number One ประจาปี 2561
โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาประจาปี 2561
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีแฟ้มสะสมงาน 100%
โครงการอบรมการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจางานการเงิน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจางานบัญชี
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาแผนกวิชาช่างกลเกษตร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาแผนกวิชาพืชศาสตร์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย
โครงการจัดซิ้อครุภัณฑ์งานสารบรรณ
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง/รายการ
หน้า
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานแนะแนว

162

โครงการสอน
โครงการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน
โครงการสอนวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการสอนวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร
โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม
โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก
โครงการสอนวิชาดินและน้าเพื่อการเกษตร
โครงการสอนวิชาการขยายพันธุ์พืช
โครงการสอนสารชีวภาพในงานผลิตพืช
โครงการสอนการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
โครงการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน
โครงการสอนรายวิชาการเลีย้ งไก่พื้นเมือง
โครงการสอนวิชา โรคสัตว์น้าการจัดการฟาร์มสัตว์น้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
โครงการสอนวิชา การเพาะพันธ์ปลา การเพาพันธุส์ ัตว์น้า การเลี้ยงหอย การเพาะพันธุ์หอย
โครงการสอนวิชาการเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
โครงการผลิตอาหารสัตว์น้าสาเร็จรูปเพื่อการทดลอง
โครงการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย
โครงการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร
โครงการสอนวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม
โครงการสอนวิชาโภชนาการ
โครงการสอนวิชาอาหารฟิวส์ชั่น
โครงการสอนวิชาอาหารว่าง
โครงการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ปวช.)
โครงการสอนวิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น
โครงการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (ปวส.)
โครงการ สอนวิชาอาหารว่าง
โครงการสอนวิชาอาหารมังสวิรตั ิ
โครงการสอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
โครงการสอนวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก
โครงการสอนวิชาอาหารนานาชาติ
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง/รายการ
หน้า
โครงการสอนวิชาการประกอบอาหาร (ปวช.)
โครงการสอนวิชาการประกอบอาหาร (ปวส.)
โครงการสอนวิชาการนาเสนองานอาหาร
โครงการสอนวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า
โครงการสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรอาเซียน
โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซียน
โครงการสอนวิชาอาหารไทยเบื้องต้น
โครงการสอนวิชาศิลปะการตกแต่งอาหาร
โครงการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โครงการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์
โครงการสอนวิชาอาหารไทย
โครงการสอนวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้า
โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องต้น
โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลักในงานอาหาร
โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า
โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า
โครงการสอนวิชาขนมไทย
โครงการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ปวช.1)
โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ปวช.2)
โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
โครงการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส) ประจาปีการศึกษา 2/2560
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ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเสมอภาคและเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา

7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล 11 ด้านคือ
1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่ ว ไปมี สิ ท ธิเลื อ กรั บ บริ ก ารการศึ ก ษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรีย นโดยจะพิ จ ารณ าจัด ให้ มีคู ป อง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อมโดย
ให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพ ได้ ห ลากหลายตามแนวโน้ มการจ้างงานในอนาคตปรับ กระบวนการเรียนรู้และหลั กสู ตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพั ฒ นาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี
โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิ ตรงตามวิช าที่สอนน าเทคโนโลยี สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. ทะนุ บ ารุงและอุป ถัมภ์ พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้ องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความ
หลากหลายของศิล ปวัฒ นธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

10.ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
1. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1) การจัดทาแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา
2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
6) อานวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
8) ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ
9) ผลิตกาลังคนให้ตรงตามความต้องการทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานทั่วไป โดย
ดาเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ
10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง 5 องค์กร หลักหน่วยงานในกากับและสถานศึกษา
11) การพัฒนาด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการ
สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา
12) ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
14) พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูที่เกษียณ
15) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
16) ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุข
17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
3.2 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1) นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
2) นโยบายด้านสวัสดิการ
3) นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
3.3 นโยบายเฉพาะ
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การอาชีวศึกษา
3) การอุดมศึกษา
3.1 กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
เพื่อลดความซ้าซ้อน
3.2 กาหนดผลลัพธ์ (Outcome)ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3.3 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
3.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
4.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
4.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4.4 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4.5 การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
4.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
4.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
4.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
4.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
4.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
4.12 การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
4.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
4.14 การบริหารจัดการทรัพยากร
4.15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.16 การบริหารการจัดการขยะของเสียอันตราย
4.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.18 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.19 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
4.20 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
4.21 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4.22 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
4.23 การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
4.24 การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.25 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบที่คานึงถึงการใช้พลังงาน
ทดแทน เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็น
มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมสู่
การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยด้วยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร
พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบ
การชุมชน และสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศ
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึงเท่า
เทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชน เกษตรกร
และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพื่อ
เพิ่มมูลค่าการผลิต

กลยุทธ์การดาเนินงาน
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะและเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้น าทางการเกษตรของผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์และการยอมรับการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กาหนดมาตรฐานวิชาชีพ และระบบ
การประเมินที่สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนและ
สังคม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาฐานเทคโนโลยีโดยใช้โครงการอาชีพ เน้น
การอยู่ประจา ทางานฟาร์ม เพื่อสร้างเกษตรกรแนวใหม่
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 2 ภาษา (Bilingual College)
เพื่อยกระดับคุณภาพสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming) และสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี
เฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Model College)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีมาตรฐานทุกระดับและประเภทวิชา
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตรตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ และจัดตั้งศูนย์วิจัยระบบนิเวศวิทยาทะเลสาบสงขลา 23
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรใหม่เพื่อการทดแทน สนับสนุน
การศึกษาต่อและการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและความเป็นมือ
อาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดครู คณาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการงานฟาร์มต้นแบบอย่างเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม สู่
การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนอง
ต่อชุมชน สังคม และการเป็นงานฟาร์มต้นแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีสู่ชมชน
และสังคม

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ด้วยหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอานาจการบริหารจัดการสู่
สถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการ
ใช้แผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดจัดทากรอบอัตรากาลังและมาตรฐานครุภัณฑ์อาชีวศึกษาเกษตร
แนวใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้ 24
พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายกับสถานประกอบการสถาบันการศึกษา
ชุมชนและ สังคม ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและพัฒนาศูนย์เรียนรู้และวิจัยทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่าง
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา
องค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรระบบทวิภาคี
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั่วถึงเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชนเกษตรกร
และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรที่หลากหลาย และศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของเกษตรกรและประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวชนเกษตรในอนาคต ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพื่อ
เพิ่มมูลค่าการผลิตและการเป็นเกษตรกรที่รอบรู้ (Smart Farmer)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช. และการเทียม
โอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพที่
ตอบสนองต่อชุมชน สังคม
กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพเกษตร เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นาชุมชน สร้างคนสู้งาน
วิสัยทัศน์
พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นาเทคโนโลยีสู่อาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
เทคนิคชั้นสูง เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น
3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้
5. ทานุบารุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดาริต่างๆ
เอกลักษณ์
“ภูมิทัศน์สวย

สิ่งแวดล้อมดี”

อัตลักษณ์
“ทักษะเด่น

บริการเยี่ยม”

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมเกษตรกร
2. โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ PBL
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา

5. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี 2553
2. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา 2553
3. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 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

ประวัติของสถานศึกษา
จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีแนวคิดหรือเหตุผลในการจัดตั้งคือ เพื่อขยาย
โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผู้ประสานงานในการจัดตั้งคือ นายรักเกียรติ แก้วจานง ตาแหน่ง (ในขณะ
นั้น) อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพังงาในสังกัดกอง
โรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณค่า
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ถนน ปรับปรุงพื้นที่และระบบชลประทานเพื่อเตรียมรับนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2522
พ.ศ.2522 เริ่มเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)
เข้าเรียนในชั้น มศ.4 จานวน 150 คน และรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โปรแกรมเกษตร
เข้าเรียนในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จานวน 30 คน
พ.ศ.2524 ได้ขยายระดับการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนก
เกษตรกรรม (ปวส.)
พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา สังกัดกอง
วิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 เป็นต้นไป
พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่
เพื่อเผยแพร่วิทยาการเกษตรแผนใหม่และช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร
พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาพืชสวนประดับ และ
สาขาประมง โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาต่ออีก 2 ปี
พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น
อีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรับนักศึกษา จานวน 30 คน
พ.ศ.2530 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530
พ.ศ.2531 เปิดสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาประมง
พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2533
พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536
พ.ศ.2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตะกั่วทุ่งในวิทยาลัย
เกษตรกรรมพังงา เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.
2533 ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช

2536 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 (เพิ่มเติม
พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคครูชั้นสูง พุทธศักราช 2543
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภมู ิทัศน์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า และประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
พ.ศ 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

พ.ศ 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ขนาดและที่ตั้ง
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 20-45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมี
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด จึงทาให้เป็นปัญหาในการทาการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้
เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร่ 1งาน 24 ตาราง
วา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสงวนไว้เพื่อใช้เป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนที่
เหลือประมาณ 483 ไร่ เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสาหรับก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือนงาน
ฟาร์ม และพื้นที่สาหรับฟาร์มฝึกหัด
ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 20-45 %
ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมีประมาณ 90 % ของพื้นที่ทั้งหมด จึงทาให้เป็นปัญหาในการทาการเกษตร โดยเฉพาะ
การปลูกพืชต้องใช้เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 939 ไร่
1 งาน 24 ตารางวา เป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ บริเวณนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากสงวน
ไว้เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดาริฯในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ส่วนที่เหลือประมาณ 483 ไร่ เป็นพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสาหรับก่อสร้างอาคารการเรียน โรงเรือนงานฟาร์ม
และพื้นที่สาหรับฟาร์มฝึกหัดโดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆดังนี้
1. พื้นที่สาหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ
62
ไร่
2. พื้นที่แผนกวิชาช่างเกษตร
3
ไร่
3. พื้นที่แผนกวิชาพืชศาสตร์
3.1 ห้องพักครู
1
ห้อง
3.2 ห้องเรียนรวม
3
ห้อง
3.3 ห้องปฏิบัติการทั่วไป
1
ห้อง
3.4 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
1
ห้อง
3.5 มุมวิชาแผนกวิชาพืชศาสตร์
3.6 พื้นที่โครงการชีววิถี
2
ไร่
3.7 พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธ์ไม้พื้นเมืองจังหวัดพังงา
10
ไร่
3.8 แปลงปลูกผักอินทรีย์
1
แปลง
3.9 แปลงปาล์มน้ามัน
10
ไร่

3.10 โรงเพาะเห็ด
3.11 เรือนเพาะชาไม้ประดับ
4. พื้นที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์ จานวน
4.1 ห้องพักครู
4.2 ห้องเรียนรวม
4.3 ฟาร์มไก่
4.4 ฟาร์มสุกร
4.5 ฟาร์มเป็ดเทศ
4.6 ฟาร์มวัว
4.7 มุมวิชาการแผนกวิชาสัตวศาสตร์
4.8 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง
4.9 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
5. พื้นแผนกวิชาประมง
5.1 ห้องพักครู
5.2 ห้องเรียนรวม
5.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้า
5.4 ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์น้า
5.5 ห้องงานวิจัยและปฏิบัติการแผนกวิชาประมง
5.6 ห้องศูนย์ข้อมูล งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาประมง
5.7 โรงเพาะฟักปลาสวยงาม
5.8 โรงเพาะฟักปลาน้าจืด
5.9 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าจืด
5.10 มุมวิชาการแผนกวิชาประมง
6 พื้นที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6.1 ห้องพักครู
6.2 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร
6.3 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
6.4 ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย
6.5 ศูนย์การเรียนรู่ในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP
6.6 อาคารเก็บอุปกรณ์

1
3

โรง
หลัง

1
2
1
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม
ฟาร์ม

1
76

ศูนย์
ไร่

1
1
1
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

1
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ฟาร์ม
ห้อง

1
1
1
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ศูนย์
หลัง

7. พื้นที่แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
7.1 ห้องพักครู
7.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7.3 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
7.4 ห้องบัญชี
7.5 ห้องพิมพ์ดีด
7.6 มุมวิชาการแผนกบริหารธุรกิจ
8. พื้นที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8.1 ห้องพักครู
8.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1
8.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2
8.4 ห้องคลินิกภาษา
8.5 ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
8.6 ห้องจริยธรรม
8.7 ห้องคณิตศาสตร์ 1
8.8 ห้องคณิตศาสตร์ 2
8.9 ห้องสุขศึกษาและพลานามัย
8.10 ห้องภาษาไทย
8.11 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
8.12 ศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
9. พื้นที่สนามกีฬา
9.1 สนามเปตอง
9.2 สนามฟุตบอล
9.3 สนามบาสเกตบอล
9.4 สนามวอลเล่ย์บอล
9.5 สนามตะกร้อ
10. พื้นที่หอประชุม
10.1 หอประชุมใหญ่วิทยาลัยฯ
10.2 หอประชุมเล็ก
10.3 ห้องประชุมแผนกวิชาสัตวศาสตร์
11.พืน้ ที่บ้านพักนักศึกษาปฏิรูปโครงการเกษตรเพื่อชีวิต
12.พื้นที่จัดเป็นที่อยู่อาศัย(บ้านพักครู-คนงาน)

1
2
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

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

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

4
1
1
1
1

สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม

1
1
1
10
41

หลัง(จุประมาณ 300 คน)
หลัง (จุประมาณ 150 คน)
หลัง (จุประมาณ 150คน)
ไร่
ไร่

13. พื้นที่ปลูกยางพารา
14. พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามัน

150
50

ไร่
ไร่

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานการเกษตร
สาขางานพืชศาสตร์
สาขางานสัตวศาสตร์
สาขางานการผลิตสัตว์น้า
1.2 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางานเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขางานพืชสวน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขางานการผลิตสัตว์
2.2 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2.3 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
2.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

ระบบการจัดการเรียนการสอน
- การจัดการศึกษาภาคปกติ
- การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
- การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
นายวิบูลศักดิ์ ศันสนียเมธา
ผู้อานวยการวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุวัตน์ ทองสกุล

รักษาการรองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายไพบูลย์ อาพันมาก

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์

นางมณีโชติ ช้างศรี

นายไพบูลย์ อาพันมาก

นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์

นายยุทธนา สุขจิรัง

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน

นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม

นางศุลีมาศ สุทธิเนียม

นางสาวฉัตรชนก มั่นการ

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางไพรัตน์ ทองมาก

นายไพบูลย์ อาพันมาก

นายอานันท์ วรกิจ

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานความร่วมมือ

หัวหน้างานปกครอง

นางทัศน์ดาว นันทโย

นายธามรงค์ ตันภิบาล

หัวหน้างานการบัญชี

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสรายุทธ สุทธิเนียม

นางศุลีมาศ สุทธิเนียม

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ

นายยุทธนา สุขจิรัง

นายนิรันดร์ บุญชัด

หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ

นางจิรพัชร์ บุญชัด
หัวหน้างานทะเบียน

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุวัตน์ ทองสกุล

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางปวีณา อยู่มะนะ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายวันเพ็ญ คะสะธรรม

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน

นางจินตนา ศิริธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล
นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายนิรันดร์ บุญชัด
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

นางสาวสุมติ รา สาเภาพล

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางจินตนา ศิริธรรม

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายภานุพันธ์ อยู่มะนะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายพงศา กสิบาล

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางไพรัตน์ ทองมาก
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางจินตนา ศิริธรรม

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางณิชาภา หนูขวัญ
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เกษตร

นายนิรันดร์ บุญชัด

นายพงศา กสิบาล

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

หัวหน้ างานแผนกวิชาประมง

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

นายวิบูลศักดิ์ ศันสนียเมธา
ผู้อานวยการวิทยาลัย

นายไพบูลย์ อาพันมาก

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล

นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รักษาการรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

6. ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
อัตรากาลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากร ทั้งสิ้น 42 คนจาแนกเป็น
ข้าราชการ
1.1 ผู้บริหาร
1.2 ข้าราชการครู
1.3 ข้าราชการพลเรือน

4
20
2

2.1 ทาหน้าที่สอน

-

คน

2.2 ทั่วไป/สนับสนุน

8

คน

พนักงานราชการ
3

คน

8

คน

3

คน

5

คน

คน
คน
คน

ลูกจ้างประจา

3.1 ทาหน้าที่สอน

26

คน

ลูกจ้างชั่วคราว
4.1 ทาหน้าที่สอน

-

คน

4.2 ทั่วไป/สนับสนุน

5

คน

6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน/ผู้บริหาร

ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ากว่า ม.6

-

คน

5

คน

5

คน

- ปวช./ม.6

-

คน

2

คน

2

คน

- ปวส./อนุปริญญาตรี

-

คน

-

คน

-

คน

- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท

15
13

คน
คน

6
-

คน
คน

21
13

คน
คน

- ปริญญาเอก

1

คน

-

คน

1

คน

29

คน

13

คน

42

คน

รวม

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน

ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- จ้างด้วยงบบุคลากร

29

คน

8

คน

37

คน

- จ้างด้วยงบดาเนินงาน

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) - จ้างด้วยงบรายจ่ายอื่น
-

คน
คน

5
-

คน
คน

5
-

คน
คน

- จ้างด้วยเงินอื่นๆ

-

คน

-

คน

-

คน

29

คน

13

คน

42

คน

รวม

6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ วุฒิการศึกษาและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ที่

ชื่อ-สกุล

ระดับการศึกษา
เอก โท ตรี ต่ากว่า
ตรี

ผู้บริหาร
1 นายวิบูลศักดิ์ ศันสนียเมธา
2 นายไพบูลย์ อาพันมาก
3 ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล



ผู้อานวยการวิทยาลัย



รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ



4 นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์
รวม (คน)
ครูผู้สอน
1 นายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์


1

2

สาขาวิชาพืชศาสตร์


3 นางวัลประภา อ้นสุวรรณ



4 นายยุทธนา

สุขจิรัง



5 นายนิรันดร์

บุญชัด

7 นายอานันท์ วรกิจ

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

1



2 ว่าที่ร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล

6 นางสาวสุมิตรา สาเภาพล

หน้าที่ความรับผิดชอบ





สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ที่

ชื่อ-สกุล

8 นายพงศา กสิบาล

ระดับการศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เอก โท ตรี ต่ากว่า
ตรี

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

9 นายธามรงค์ ตันภิบาล



10 นางศุลีมาศ สุทธิเนียม



11 นายสรายุทธ

สุทธิเนียม

12 นางปัญจาภรณ์



ไพลอย

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร



13 นางณิชาภา หนูขวัญ



14 นางจิรพัชร์

บุญชัด



15 นางปวีณา

อยู่มะนะ



16 นางจินตนา ศิริธรรม



17 นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม



18 นายภานุพันธ์ อยู่มะนะ



19 นางไพรัตน์

ทองมาก

20 นางทิพพวัณณ์

สาขาวิชาช่างกลเกษตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ



พิมานพรหม

รวม (คน)

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์


-

10

10

ข้าราชการพลเรือน(ทาหน้าที่สอน)
1

นางมณีโชติ

ช้างศรี



2

นางทัศน์ดาว นันทโย



รวม (คน)
พนักงานราชการ (ครู)
1 นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ
2 นางสาวฉัตรชนก มั่นการ
3 นางศิริพร วรรธกานนท์
รวม (คน)

-

-

-

2

-




3

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-

ที่

ชื่อ-สกุล
เอก

ลูกจ้างประจา
1 นายวิชัย ลือเสียง
2 นายกมล เนตรบุตร
3 นายชูศักดิ์ ลือเลือง
4 นางสาวสมจิตร สิทธิบุตร
5 นายประสงค์ สวัสดิวงค์
6 นายชานาญ จินดาวงค์
7 นายอาพร จันทร์ชนะ
รวม (คน)
ลูกจ้างชั่วคราว
1 นางสาวน้าผึ้ง สิทธิบุตร

ระดับการศึกษา
โท ตรี
ต่ากว่าตรี







-

-

1


6

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ผู้ช่วยช่างไม่ขยายแบบ
พนักงานบริการ
พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา
ช่างไม้
พนักงานรักษาความปลอดภัย



เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

2 นางณิชชา แสงแก้ว



เจ้าหน้าที่งานฝ่ายบริหารทรัพยากร

3 นางณัฐนันท์ บัวแก้ว



4 นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิการ



เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจาแผนกงาน
อุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ประจาแผนกวิชาประมง

5 นางสาวสุฤทธิ์ สมบัติ



6 นายประสม สิทธิการ



รวมทั้งสิ้น

-

-

4

2

1

12

21

8

42
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

7.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จานวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 442

คน

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวม
ทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

1. ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ/อาหารและ
โภชนาการ
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน พาณิชยกรรม/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาประมง
- สาขาวิชา/งาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
(ปกติ)
- สาขาวิชา/งาน เพาะเลี้ยงสัตว์น้า/เพาะเลี้ยงสัตว์นา้
(ทวิภาคี)
4. ประเภทวิชา เกษตรศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์/การเกษตร (อศ.กช.)
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์/การเกษตร (ทวิศึกษา)
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์/ผลิตสัตว์น้า
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์/พืชสวน (ปกติ)
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ (ปกติ)
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว์ (ปกติ)
5. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี/การบัญชี (ทวิภาคี)
รวมทั้งสิ้น

ปีที่ ปีที่ ปีที่ นร. รวม
1 2 3 ตก
ค้าง

ปีที่
1

ปีที่ นร. รวม
2 ตก
ค้าง

14

9

11

3

37

10

1

-

11

48

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

2

1

3

-

4

6

-

-

-

-

-

37

6

-

43

43

39
15
1
6
3
-

41
2
2
-

23
4
7
2
-

12 115
- 15
7
- 15
5
-

80
9
3
-

51
11
1
-

20
4
2

151
20
8
2

115
15
151
7
15
20
5
8
2

78

54

47

18

197 140

6
79

26

6
245

6
442

ส่วนที่ 3

สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเบื้องต้น
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประมาณการรายรับ
ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

30,955,649
3,988,251

บาท

- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

1,166,940

บาท

- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

2,734,200

บาท

87,111

บาท

- เงินอุดหนุนคงเหลือ 60
ข.เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ

26,967,398

บาท

งบบุคลากร

20,394,545

บาท

งบดาเนินงาน

1,736,593

บาท

งบลงทุน

1,660,900

บาท

งบเงินอุดหนุน

2,367,760

บาท

งบรายจ่ายอื่น

807,600

บาท

2.ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ

30,955,649
20,394,545
บาท

- เงินวิทยฐานะ

1,232,000

บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจา

3,053,710

บาท

949,265

บาท

งบดาเนินงาน

1,829,568

บาท

- ค่าตอบแทน

0

บาท

- ค่าใช้สอย

0

บาท

806,990

บาท

1,022,578

บาท

- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

บาท
บาท

14,851,570

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

บาท

งบลงทุน

1,660,900

บาท

-ครุภัณฑ์ปฏิบัติการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

742,900

บาท

- เครื่องฟักไข่ไฟฟ้า 2 ตู้

918,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

2,367,760

บาท

- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

15,000

บาท

- อุดหนุนจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลฯ

1,818,560

บาท

- อุดหนุนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(อศ.กช.)

384,000

บาท

- อุดหนุน อกท.

50,000

บาท

- อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ

95,200

บาท

- อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีฯ 5,000

บาท

งบรายจ่ายอื่น
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู

1,292,300
117,600

บาท

25,000

บาท

275,000

บาท

- โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

20,000

บาท

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ

40,000

บาท

- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง

100,000

บาท

- โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

50,000

บาท

- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล 180,000

บาท

- โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ

350,000

บาท

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ

80,000

บาท

- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา

54,700

บาท

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก

โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา (บกศ.)

3,410,576

บาท

บาท

โครงการเดินทางไปราชการ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ ..ฝ่ายบริหารทรัพยากร....
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
ในแต่ละปีงบประมาณ จาเป็นต้องจัดส่งข้าราชการและลูกจ้างประจา ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือปฏิบัตริ าชการตามคาสัง่ ที่มอบหมาย จึงจาเป็นจ้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเดินทางราชการของข้าราชการ และลุกจ้างประจาปฏิบตั ิงานได้โดยเรียบร้อย
5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความรู้ความสามารถมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้าราชการ จานวน 28 คน ข้าราชการพลเรือน จานวน 2 คน พนักงานราชการ จานวน 4 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 6 คน สามารถเดินทางไปปฏิบัตริ าชการตามคาสั่งได้
7. สถานที่ดาเนินการ อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ที่

1
2
3

กิจกรรม

เสนอโครงการ
ดาเนินการโครงการ
สรุปโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
59 59 59 60 60 60 .60 60
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

.........700,000............. บาท

รวมงบประมาณ

.........700,000........... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ

รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะ เบี้ยงเลีย้ งและที่พัก

700,000

รวมงบประมาณ

700,000บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
10.2 งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 จากรายงานผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบารุงการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่......3...........................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....3.......................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....3......... ตัวบ่งชี้.......3.10..............................................................................
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันจานวนลูกจ้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานประจาของวิทยาลัย จึงจาเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว มาสมทบใน
การทางานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้งานต่างๆ ของวิทยาลัยสามารถดาเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
5.2. เพื่อเป็นแรงงานเสริมสร้างสนับสนุนงานด้านที่ขาดแคลนเนื่องจากลูกจ้างประจาไม่เพียงพอ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สามารถดาเนินงานด้านการเงิน งานบริหารงานทั่วไป งานบัญชี งานประกันคุณภาพมาตรฐานศึกษา
งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาประมง และแผนก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ลูกจ้างชั่วคราว ประจางานบริหารงานทั่วไป

จานวน 1 คน

6.2.2 ลูกจ้างชั่วคราว ประจางานแผนงานและงบประมาณ

จานวน 1 คน

6.2.3 ลูกจ้างชั่วคราว ประจางานฝ่ายพัสดุ

จานวน 1 คน

6.2.4 ลูกจ้างชั่วคราว ประจาแผนกวิชาประมง
6.2.5 ลูกจ้างชั่วคราว ประจาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

จานวน 1 คน
จานวน 1 คน

6.2.6 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย

จานวน 1 คน

6.2.7 ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานฝ่ายวิชาการ

จานวน 1 คน

7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

1
2
3

กิจกรรม

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60
60
60

ม.ค.
61

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
61
61
61
61
61

ก.ค.
61

ส.ค.61

เสนอโครงการ
ดาเนินการโครงการ
สรุปโครงการ

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย ........794,400............. บาท
รวมงบประมาณ .........794,400........... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

ค่าใช้สอย
- เงินประกันสังคม

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

4คน/12เดือน

2,100.-

จานวนเงิน

25,200

หมายเหตุ

ก.ย. 61

ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวงาน
บริหารทั่วไป
2.ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวฝ่าย
แผนงานฯ
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวงานพัสดุ
4.ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวฝ่าย
วิชาการ
4. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวแผนก
วิชาประมง
5. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวแผนก
วิชาอุตสาหกรรม
6. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวพนักงาน
รักษาความปลอดภัย

12 เดือน

11,000

132,000

12 เดือน

11,000

132,000

12 เดือน

11,000

132,000

12 เดือน

9,000

108,000

30 วัน/12 เดือน

7,800

93,600

30 วัน/12 เดือน

7,800

93,600

12 เดือน

6,500

78,000

รวมงบประมาณ

794,400 บาท
* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ได้บุคลากรมาปฏิบตั ิงานราชการจานวน 6 คน
10.2 สามารถบริการงานในฝ่าย งานบริหารทั่วไป งานแผนงานฯ งานฝ่ายพัฒนาฯ งานพัสดุ แผนกวิชาประมง และ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 จากรายงานผลการดาเนินงาน

ลงชื่อ....................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม)
โครงการเอกสารการพิมพ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม/หัวหน้างานพัสดุกลาง
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

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..................... ตัวบ่งชี้..3.4,3.9...............................................................
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการบริหารด้านเอกสารให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย จัดทาหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-ส่ง คาสั่งของ
วิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการเอกสารการเรียนการสอนของครูแผนกวิชาต่างๆ
5.2. เพื่อบริการการเผยแพร่การจัดทากิจกรรมฝ่ายต่างๆของคณะครูและนักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สามารถให้บริการเอกสารต่างๆ ของวิทยาลัยแก่ครู คนงาน นักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการสอนและงานธุรการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บริการด้านเอกสารการพิมพ์ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2560
7. สถานที่ดาเนินการ งานพัสดุกลาง ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ที่

1
2
3
9.

กิจกรรม

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
60 60 60 61

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
61 61 61 61
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

เสนอโครงการ
ดาเนินการโครงการ
สรุปโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

........236,280.......... บาท

รวมงบประมาณ .........236,280........... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
-ตลับหมึก HP 36 A

3 ชุด

2,990

8,970

หมายเหตุ

-ตลับหมึก Epson Bk 1 ขวด/1 สี

8 ขวด

320

2,560

-ตลับหมึก HP Laser 80 A

7 ชุด

3,990

27,930

-กระดาษดับเบิลเอ

16 กล่อง

650

650

-หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร IR 3300

6 กล่อง

3,000

18,000

-หมึกพิมพ์สาเนาสีดา ริโก้ JP12

20 กล่อง

550

11,000

หมึกพิมพ์HP 78 A

3 ตลับ

3,300.00

9,900.00

หมึกพิมพ์ HP 80 A

8 ตลับ

4,390.00

35,120.00

หมึกพิมพ์ HP 85 A

8 ตลับ

3,390.00

27,120.00

หมึกพิมพ์ HP 83 A

3 ตลับ

3,490.00

10,470.00

หมึกพิมพ์ Canon 98

6 ตลับ

620.00

3,720.00

หมึกพิมพ์ Canon 88

4 ตลับ

570.00

2,280.00

หมึกพิมพ์ Brother

4 ชุด

3,200.00

12,800.00

หมึกพิมพ์ Epson L220

10 ชุด

1,320.00

13,200.00

หมึกพิมพ์ Epson L210

2 ชุด

1,320.00

2,640.00

หมึกพิมพ์ Epson 141

18 ตลับ

390.00

7,020.00

กระดาษถ่ายเอกสาร A4

50 กล่อง

575.00

28,750.00

กระดาษถ่ายเอกสาร F4

2 กล่อง

575.00

1,150.00

กระดาษโรเนียว 36K

10 มัด

1,300.00

13,000.00

รวมงบประมาณ

236,280 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทาหนังสือราชการภายใน และภายนอก
10.2สามารถบริการบุคลากร ทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัย และสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 จากรายงานผลการดาเนินงาน

ลงชื่อ .................................... ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสมจิตร สิทธิบุตร)

โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่..3............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา........................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบ่งชี้.......................3.9........................................
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพัสดุกลางมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของงานพัสดุ ซึ่งมีจานวนมาก จึงจาเป็นที่จะต้องซื้อวัสดุสานักงานมา
ใช้ในการดาเนินงานของงานพัสดุและบริการแต่ละงาน แต่ละฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงานของงานพัสดุและสาหรับบริการแต่ละงาน แต่ละฝ่าย
5.2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถดาเนินงานพัสดุได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

1
2
3
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61 .61 61
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

เสนอโครงการ
ดาเนินการโครงการ
สรุปโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

.........103,390.......... บาท

รวมงบประมาณ .........103,390........... บาท

ก.ย.
61

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
กระดาษการ์ดสี A4

60 รีม

85.00

5,100.00

กระดาษการ์ดสี F4

60 รีม

100.00

6,000.00

กระดาษโรเนียว 36K

10 มัด

1,300.00

13,000.00

แฟ้มตราช้าง 120F

50 แฟ้ม

415.00

20,750.00

สมุดเบอร์ 2

50 เล่ม

65.00

3,250.00

คลิปดา 2 ขา

50 กล่อง

65.00

3,250.00

ลวดเสียบกระดาษตราหัวเสือ

100 กล่อง

19.00

1,900.00

ลวดเย็บกระดาษ

100 กล่อง

9.00

900.00

เครื่องเย็บกระดาษ

24 เครื่อง

155.00

3,720.00

กระดาษจดโน้ต

60 อัน

45.00

2,700.00

เทปกาวสองหน้าหนา

60 ม้วน

215.00

12,900.00

เทปกาวสองหน้าบาง

60 ม้วน

55.00

3,300.00

สันเทป

60 ม้วน

55.00

3,300.00

ปากกา

300 ด้าม

15.00

4,500.00

ปากกาไวท์บอร์ด

100 ด้าม

23.00

2,300.00

น้ายาลบคาผิด

48 อัน

85.00

4,080.00

ดินสอ

50 ด้าม

10.00

500.00

ยางลบ

30 อัน

5.00

150.00

ไม้บรรทัด

30 อัน

35.00

1,050.00

แผ่น CD

50 แผ่น

5.00

250.00

แผ่น DVD

50 แผ่น

5.00

250.00

กรรไกร

10 อัน

85.00

850.00

มีดคัตเตอร์

9 อัน

85.00

765.00

ใบมีดคัตเตอร์

10แพ็ค

45.00

450.00

แท่นหมึก

4 อัน

175.00

700.00

หมึกเติมแท่นหมึก

10 อัน

35.00

350.00

ที่เจาะกระดาษ

5 ตัว

298.00

1,490.00

กระดาษโฟโต้

5 รีม

285.00

1,425.00

หมายเหตุ

กระดาษมาร์ชแมลโลว์ 190g

10 รีม

185.00

1,850.00

ซองน้าตาล A4 ขยายข้างมีครุฑ

200 ซอง

4.00

800.00

ซองน้าตาล A4 ไม่ขยายข้างมีครุฑ

200 ซอง

3.00

600.00

ซองขาวพับ A4 มีครุฑ

2 กล่อง

450.00

900.00

ลวดเย็บกระดาษ No.8

5 กล่อง

12.00

60.00

รวมงบประมาณ

103,390 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1มีวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ
10.2มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนือ่ ง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 จากรายงานผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการประกันภัยรถยนต์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่3 ตัวบ่งชี้3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช้ในการสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาต่างๆ จานวน 8 คัน มี
ความจาเป็นต้องมีการทาประกันภัยเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทาประกันภัยรถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาที่ใช้
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถทาประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ ดังนี้
1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา
2. รถตู้15 ที่นั่งหมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา
3. รถตู้12ที่นั่งหมายเลขทะเบียน นข-597พังงา
4. รถฟอจูนเนอร์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา
5. รถบรรทุก6ล้อ หมายเลขทะเบียน 2น-2775กทม.
6. รถบรรทุก6 ล้อ หมายเลขทะเบียน40-0083พังงา
7. รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนก-7051พังงา
8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียนกค-3944 พังงา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

60

61

61

61

60

60

61

61

61

61

61

61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย........................60,000.-........................บาท
รวมงบประมาณ ..............60,000.-.................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย
ค่าใช้สอย
1.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียนกข-136 พังงา
2.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1484พังงา
3.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา
4.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

5.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2น-2775 กทม.
6.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา
7.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา
8.ค่าจ้างทาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียนกค-3944 พังงา
รวมงบประมาณ

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้
10.2สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ที่ใช้บริการ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียทม)
โครงการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6...เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
กลยุทธ 3 จัดสรรทรัพยากร/งบประมาณอย่างเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบ่งชี้ 3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในการที่วิทยาลัยต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ นัน้ โดยการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัย
ฯ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯในการใช้ยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและเครื่องมืออื่นๆ ที่
จาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดเตรียมน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไว้บริการแก่ครู-อาจารย์ผเู้ ดินทางไปสอนตามอาเภอต่างๆ
5.2 เพื่อใช้กับรถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จานวน 8 คัน
5.3 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

6. เป้าหมาย
6.1เชิงคุณภาพ : ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จานวน 8 คัน ที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นไว้บริการ
6.2 เชิงปริมาณ :สามารถให้บริการยานพาหนะแก่ครู-อาจารย์ ผู้เดินทางไปสอนตามอาเภอต่างๆ จานวนที่ใช้ รถยนต์
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จานวน 8 คัน มีน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานตลอด ปีงบประมาณ
7. สถานที่ดาเนินการ อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61
1

เสนอโครงการ

2

ดาเนินการโครงการ

3

สรุปโครงการ

มิ.ย. ก.ค.
61 61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ................200,225.-....................... บาท
รวมงบประมาณ .............200,225.-.................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
1.น้ามันดีเซล

2,800 ลิตร

30

84,000

2.น้ามันแก๊สโซฮอล์ 95

2,600 ลิตร

36

93,600

3.น้ามันเครื่องดีเซลไดนามิกฯ

30 แกลลอน

700

21,000

4.น้ามันเครื่อง 2 T 0.5ลิตร

25 กระป๋อง

65

1,625

รวมงบประมาณ

200,225 บาท
* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จานวน 8 คัน ที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นไว้บริการ
10.2สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์ ที่ใช้เดินทางไปสอนนักเรียน นักศึกษา อศ.กช. ของวิทยาลัยฯ ที่ใช้บริการ

หมายเหตุ

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ.................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการบารุงรักษารถยนต์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่3 ตัวบ่งชี้3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ที่ใช้ในการสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาต่างๆ จานวน 8 คัน มี
ความจาเป็นต้องมีการซ่อมบารุงเพื่อให้รถยนต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบารุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
5.2 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาที่ใช้
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถดูแลและบารุงรักษารถยนต์ต่าง ๆ ดังนี้
1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา
2. รถตู้15 ที่นั่งหมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา
3. รถตู้12 ที่นั่งหมายเลขทะเบียน นข-597พังงา
4. รถฟอจูนเนอร์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา
5. รถบรรทุก6ล้อ หมายเลขทะเบียน 2น-2775กทม.
6. รถบรรทุก6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0083พังงา

7. รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ก-7051พังงา
8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61

มิ.ย. ก.ค.
61 61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. 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. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกข-136 พังงา
2.ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1484พังงา
3.ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา
4.ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-7782พังงา
5. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2น-2775กทม.
6.ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0083พังงา
7.ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนก-7051 พังงา
8. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกค-3944 พังงา
รวมงบประมาณ

จานวนเงิน

1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
1 คัน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้
10.2 สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ที่ใช้บริการ

หมายเหตุ

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....3..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3.........................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบ่งชี้.......................3.9........................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยครุภัณฑ์หลายชนิดของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมานานหลายปีทาให้มีสภาพชารุด เสื่อมโทรม จาเป็นต้องมีการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัยฯที่ชารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ
5.2 เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของแผนก,ฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆภายในวิทยาลัยทั้งหมด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของวิทยาลัยฯที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโร
เนียว เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลม เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายรูปและอุปกรณ์
การเรียนการสอน ได้ตลอด 1 ปี งบประมาณ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

60

61

61

60

60

61

61

61

61

61

61

61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ .......................100,000.-....................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย
ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
2.ค่าจ้างซ่อมปริ้นเตอร์
3.ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
4.ค่าจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร
5. ค่าจ้างซ่อมเครื่องเสียง
6.ค่าจ้างซ่อมเครื่องโปรเจกเตอร์
7.ค่าจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า
8. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโรเนียว
9. ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
รวมงบประมาณ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
10 ครั้ง
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
10.2ครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯใช้งานได้ปกติ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ

ลงชื่อ .................................... ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่......3......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งชี้..................3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยอาคารประกอบและบ้านพักครูของวิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทาให้อาคารต่างๆ เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งานและเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นจะต้องซ่อมแซมและ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมอาคารต่าง ๆภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อซ่อมแซมบ้านพักครู
5.3 เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้อานวยการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถซ่อมแซมอาคารต่างๆของวิทยาลัยที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อซ่อมแซมและเปลีย่ นหลังคากระเบื้องที่ชารุดของอาคารประกอบและบ้านพัก ทั้งหมดตลอด 1
ปี งบประมาณ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61
1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
61 61 61

ก.ย.
61

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ....................120,500.-............................. 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.ท่อ PVC ½”

200 เส้น

50

10,000

4.ข้อต่อ PVC ½”

60 อัน

20

1,200

5.ข้องอ 90 ½”

60 อัน

20

1,200

6.คลิ๊บ PVC ½”

60 อัน

20

1,200

10 กระป๋อง

100

1,000

8.ข้องอเกลียวใน PVC ½”

30 อัน

10

300

9.ข้อต่อเกลียวใน PVC ½”

30 อัน

10

300

10.ข้อต่อเกลียวใน 1 ¼”

30 อัน

30

900

11.สามทาง ½”

30 อัน

30

900

12.สะดืออ่าง

30 อัน

100

3,000

13.หลอดไฟ 20 w

2 กล่อง

1,000

2,000

14.ชุดขาหลอดไฟ 20 w

2 กล่อง

1,000

2,000

15.ชุดขาหลอดไฟ 40 w

2 กล่อง

1,000

2,000

16.สตาร์เตอร์

4 กล่อง

500

2,000

17.สายไฟ 2 * 1.5 VAF

1 ม้วน

2,000

2,000

18.สายไฟ 2 * 2.5 VAF

1 ม้วน

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 กล่อง

500

1,000

5 ตัว

200

1,000

23.สายไฟ NYY (2 * 2.5)

30 เมตร

100

3,000

24.เหล็กรางลูกถ้วย 4 ช่อง

10 ชุด

300

3,000

100 เมตร

10

1,000

7.กาวทาท่อ 100 กรัม

22.เบรคเกอร์

25.ลวดอลูมเิ นียม

หมายเหตุ

26.ตู้สะพายไฟ 6 * 12

10 ตู้

200

2,000

27.แผงรองตู้ไฟฟ้า 8 * 23”

10 แผง

100

1,000

28.บล็อคลอย

20 อัน

20

400

29.หน้ากาก

20 อัน

30

600

30.หลอดตะเกียบ 9 - 13 w

10 หลอด

100

1,000

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.น๊อตยึดเสาไฟฟ้าเสา 8 m

40 ตัว

20

800
65,500

ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารต่างๆ

50,000

-ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
รวมงบประมาณ

5,000
120,500 บาท
* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1สามารถซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
10.2อาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ที่ชารุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการโดย
ใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
โครงการจัดซื้อวัสดุบารุงรักษาอาคารสถานที่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.......2............................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....3........................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งชี้..................3.8,3.9.........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ดูแล บารุงรักษา อาคารทั้งหมดในวิทยาลัยฯ ซึ่งอาคารต่าง ๆจะต้องมีการบารุงรักษาทา
ความสะอาด เพื่อให้มีสภาพที่ดีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อมีวัสดุเพียงพอในการทาความสะอาดอาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลรักษาและมีความสะอาด
6.2 เชิงปริมาณ :อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย.
60 60
1
2
3

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.61 พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

เสนอโครงการ
ดาเนินการ
โครงการ
สรุปโครงการ

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ....................................
- ค่าวัสดุ............................30,000.-................................. บาท
รวมงบประมาณ ..............30,000.-............................. บาท
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
1. กระเบื้องลอนคู่ 1.20 ม.

300 แผ่น

45

13,500

2. กระเบื้องลอนคู่ 1.50 ม.

150 แผ่น

65

9,750

3.ครอบปรับมุม

60 อัน

70

4,200

4.ตะปู 3 นิ้ว

1 ลัง

660

660

5.ตะปู 2 ½ นิ้ว

1 ลัง

690

690

หมายเหตุ

ก.ย. 61

6.ไม้ 1.5*3 นิ้ว *4 เมตร

12 ท่อน

รวมงบประมาณ

100

1,200

30,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีวัสดุ-อุปกรณ์ เพียงพอ
10.2 มีวัสดุ-อุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปี งบประมาณ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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.................... ตัวบ่งชี้..................3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจ้างเก็บขยะ ภายในวิทยาลัยฯเป็นรายเดือน กับทางองค์การบริหารส่วนตาบลกระโสม
เพื่อแก้ปัญญาที่ทิ้งขยะ และเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อแก้ปัญหาที่ทิ้งขยะภายในวิทยาลัย
6.เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ:ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลือ่ น
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61 .61 61 61

ก.ค. ส.ค.
61 61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. 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
- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ
รวมงบประมาณ

15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 จัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ต่อ 1 ครั้ง
10.2 ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลื่อน
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)

โครงการทาความสะอาดเครื่องนอนครูเวร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3..............................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3....................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบ่งชี้.....3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เวรรักษาการณ์ประจาคืนจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องพักครู ซึ่งห้องดังกล่าวมีอุปกรณ์เครื่องนอนที่จะต้องให้สะอาดอยู่
ตลอดเวลา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทาความสะอาดเครื่องนอนห้องพักครูเวร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :เครื่องนอนห้องพักครูเวรมีความสะอาด
6.2 เชิงปริมาณ :ทาความสะอาดผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน จานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
61 61 61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

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

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

ก.ย.
61

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าใช้สอย
1.ค่าจ้างซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
จานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง

12 เดือน

220

2,640

รวมงบประมาณ

หมายเหตุ

2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ทาความสะอาดผ้าห่ม ผ้าปูทนี่ อน ปลอกหมอน จานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง
10.2เครื่องนอนห้องครูเวรสะอาด ตลอด 1 ปี งบประมาณ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จดั ทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิน้ สุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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.................... ตัวบ่งชี้..................3.8.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยถังดับเพลิงของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมานานหลายปี จาเป็นต้องมีการเติมน้ายาดับเพลิง เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
6.เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ:ภายในวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัย

6.2 เชิงปริมาณ :ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
60 60 60 61 61 61 61

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
61 61 61 61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย.....................20,000.-............................. บาท
รวมงบประมาณ ...........20,000.-........................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
- น้ายาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 15 ปอนด์
รวมงบประมาณ

26 ถัง
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานตลอดเวลา
10.2ภายในวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัย
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากผลงานที่ได้จัดทาแล้วเสร็จ
11.2 จากรายงานผลการดาเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดาเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ
โดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ
ลงชื่อ .................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)

โครงการงานประชาสัมพันธ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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 ตัวบ่งชี้ 3.9
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารและกิจกรรม เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีให้แก่วิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อบริการข่าวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
5.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
5.3 เพื่อจัดซื้อวัสดุในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในภายนอกวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61 .61 61 61

ก.ค. ส.ค.
61 61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย
......................45,000........................ บาท
รวมงบประมาณ ......................45,000..................... บาท

ก.ย.
61

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าใช้สอย
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

จานวนที่
ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

30

1,500

45,000

รวมงบประมาณ

45,000

หมายเหตุ

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 - จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- จัดทาภาพกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
- จัดทาจดหมายข่าววิทยาลัย
- จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
10.2สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกและสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 รายงานผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ .................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม)
โครงการจัดการฝึกงานภายนอกประจาปีการศึกษา 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสุมติ รา สาเภาพล/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 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 โดยสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตร ปวช.2556 และ
หลักสูตร ปวส.2557 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการทั้ง 2 ภาคเรียนตามความเหมาะสมกับสาขางานที่วิทยาลัยเปิดสอน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกประจาปีการศึกษา 2561
5.2 เพื่อประสานงานกับสถานประกอบการ
5.3 เพื่อนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา
5.4 เพื่อวัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 นักศึกษาได้ไปฝึกงานภายนอกได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6.1.2 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกงานครบทุกคน
6.1.3 สามารถสร้างความเข้าใจและชี้แจงกฎระเบียบกติกาและข้อมูลต่างๆในการฝึกงานให้แก่นักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 จานวน 46 คน
6.2.2 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จานวน 91 คน
6.2.3 สถานประกอบการประมาณ 12 แห่ง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 สารวจนักศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของนักศึกษาที่จะออกฝึกงาน
7.1.2 เขียนโครงการและขออนุมัตโิ ครงการ
7.1.3 ประสานงานกับสถานประกอบการ
7.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
7.1.5 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
7.1.6 สัมมนาการฝึกงาน
7.1.7 รายงานและสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ,สถานประกอบการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

20,000 บาท

รวมงบประมาณ 20,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

70

50

3,500

70*2

15

2,100

60

85

5,100

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวันคณะครูและนักศึกษา กิจกรรมสัมมนานักศึกษา
ฝึกงาน
2. ค่าอาหารว่างคณะครูและนักศึกษากิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
รวมงบประมาณ

10,700 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts)
- สามารถจัดการฝึกงานให้กับนักศึกษาได้จานวน 35 คน
- จัดกิจกรรมการฝึกงาน เช่นการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้ครบทุกสถานประกอบการ
ผลลัพธ์ (Out comes)
- สามารถนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถแก้ปญ
ั หาต่างๆในการฝึกงานของนักศึกษาได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4/ ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่4
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

ตัวบ่งชี้ 6.2 6.4

ปัจจุบันพืชพื้นเมืองตามธรรมชาติได้ถูกทาลายลงใกล้สูญพันธุ์ โดยกิจกรรมของมนุษย์ จังหวัดพังงาตั้งอยู่ในภาคใต้

ฝั่งอันดามัน เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะความหลากหลายด้านพืชพันธุ์ไม้พื้นเมือง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาในฐานะเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงควรสนองพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ตามแผน
แม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ระยะที่ 5 ปีที่ หก ( 1 ตุลาคม 2559– 30
กันยายน 2564)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
5.2 เพื่อดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
5.3 เพื่อดาเนินกิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พื้นเมือง
5.4 เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และเกษตรกร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
6.1.1 สามารถสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในท้องถิ่น
6.1.2 ปลูกรักษาทรัพยากร
6.1.3 นักศึกษาสามารถศึกษาองค์ความรู้ทรัพยากรในท้องถิ่น
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 มีกิจกรรมสารวจเก็บรวมรวมทรัพยากรพรรณไม้พื้นเมือง กลุ่มไม้ผลพื้นเมือง กลุ่มปาล์มพื้นเมือง กลุ่ม
กล้วยไม้ป่า และกลุ่มอื่นๆ
6.2.2 มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1 แปลง
6.2.3 มีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พื้นเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาและ
เกษตรกรปีละ 100 คน
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

60

61

61

61

60

60

61

61

61

61

61

61

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
ค่าใช้สอย
รวมงบประมาณ

24,000

บาท

24,000

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1. ค่าจ้างกาจัดวัชพืช (ครั้งที่ 1)

15ไร่

800

12,000

พฤศจิกายน60

2. ค่าจ้างกาจัดวัชพืช (ครั้งที่ 2)

15ไร่

800

12,000

กุมภาพันธ์ 61

ค่าใช้สอย

รวมงบประมาณ

24,000 บาท

เบิกเงินจาก
งบประมาณ

* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts)
10.1.1 มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
10.1.2มีกิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พื้นเมือง 1 แหล่ง
10.1.3 สนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และเกษตรกรปีละ 100 คน
ผลลัพธ์ (Out comes)
10.2.1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ สนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
( ว่าที่ ร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล)
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ งานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม

พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ

(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งชี้ 6.4
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่ทาการเกษตรเท่าเดิม จึงมีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในฐานะเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงเห็นควร
สนองพระราชดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว โดยดาเนินโครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เป็นแปลงสาธิตแก่นักเรียน
นักศึกษาและเกษตรกรในการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการที่กาลังเป็นที่นิยมในการใช้ขยายพันธุ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

เพราะสามารถ

ขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากในเวลาเดียวกัน พันธุ์พืชที่ได้ตรงตามสายพันธุ์และมีคณ
ุ ภาพ การให้ผลผลิตของต้นพืชที่ได้จะ
พร้อมกันสม่าเสมอทาให้ผู้ผลิตสามารถกาหนดการปลูกและการจัดการผลผลิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น งานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทาโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ทสี่ นใจในการทาการเกษตรอย่างยั่งยืน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เป็นจุดสาธิตการเรียนรู้ การเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง
5.2. เพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีจุดสาธิตการเรียนรู้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2 มีแหล่งเรียนรูแ้ ก่ผู้เรียนและเกษตรกรเฉลีย่ ต่อปี

จานวน
จานวน

1

จุด

300

คน

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการทาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
ที่

1
2
3
4

กิจกรรม

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ...........................................
- ค่าวัสดุ.......................20,000................................ บาท
รวมงบประมาณ ......................20,000......................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-ป้ายโครงการ

1 ป้าย

500

500

- บอร์ดนิทรรศการด้านความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

2 ชุด

2,125

4,250

- ชุดพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (ชุดเล็ก)

200 ชุด

35

7,000

-ชุดพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (ชุดใหญ่)

50 ชุด

155

7,750

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 มีแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช จานวน

1

แห่ง

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ลงชื่อ................................. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(ว่าที่ ร.ต.อุทัย บุตตโลบล)
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม

พ.ร.บ. งบประมาณ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ

(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พนั ธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งชี้ 6.4

หมายเหตุ

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดาริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝังใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ
และเกิดความปติที่จะทาการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุ
รักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเองจะทาใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้น้อมนาพระราชดาริ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ไดดาเนินงานสนองพระราชดาริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปน สื่อ
สรางจิตสานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนใกลชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณคา ประโยชนความสวยงาม อันจะกอให
เกิดความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณ ตอไป เกิดความรัก หวงแหนและรู จักการนาไปใชประโยชนอยางยั่งยืน (โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ http://www.rspg.or.th จึงได้จัดทาโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
5.2. จัดทาป้ายข้อมูลพรรณไม้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาป้ายข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัย จานวน 1 สถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การศึกษาเพื่อให้เกิดธรรมชาติการเรียนรูค้ วามหลายหลากและธรรมชาติแหงชีวิต
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1
2
3
4

5

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
ประชุมชี้แจง
มอบหมายการดาเนินงาน
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล

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

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

- ค่าตอบแทน......................5,000............................ บาท
รวมงบประมาณ ...............20,000....................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 สถานศึกษา

15,000

15,000

1 สถานศึกษา

5,000

5,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-จัดทาป้ายข้อมูลพรรณไม้
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างสารวจข้อมูลพรรณไม้
รวมงบประมาณ

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช และทรัพยากร
10.2 มีป้ายข้อมูลพรรณไม้
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1รายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรม/โครงการ
ลงชื่อ

..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายณรงค์ จรูญศรีสวัสดิ์)

โครงการ เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาน้าจืด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม/แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2-4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การเพาะพันธุ์ปลามีความจาเป็นต้องเตรียมความพร้อม โดยการดูแลพ่อแม่พันธุ์ปลาชนิดต่างๆในแผนกวิชาประมงให้มี
ความพร้อม สามารถใช้เพาะขยายพันธุ์ในโอกาสต่อไป

5. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้าจืด
2. เตรียมปลาเพื่อเพาะขยายพันธุ์
3. ฝึกทักษะและประสบการณ์แก่นักศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ :พ่อแม่พันธุ์ปลา จานวน 500 กก.
6.2 เชิงคุณภาพ : มีพันธุ์ปลาที่พร้อมสาหรับการเพาะพันธุ์
7. สถานที่ดาเนินการ
ฟาร์มปลาน้าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช.  ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ .....................................20,000............................ บาท
รวมงบประมาณ .....................20,000........................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

13 กระสอบ

500

6,500

30 กระสอบ

450

13,500

ค่าวัสดุ
- อาหารปลาดุกเบอร์ 1
-อาหารปลาดุกเบอร์ 3
รวมงบประมาณ

20,000
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 พ่อแม่พันธุ์ปลาที่พร้อมสาหรับการเพาะพันธุ์ จานวน 300 กก.
10.2 พ่อแม่พันธุ์ปลาที่พร้อมสาหรับการเพาะพันธุ์
10.3 นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเพาะขยายพันธุ์ปลา
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการประจาเดือนและสรุปผลโครงการ

บาท

หมายเหตุ

ลงชื่อ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการพัฒนาห้องวิชาการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องวิชาการให้มีความพร้อมในการให้บริการ
และอานวยความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องวิชาการ ปัจจุบันมีสภาพทีไ่ ม่เอื้อต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อ
ต่อการปฏิบตั ิงาน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ห้องวิชาการได้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการกับนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อต่าง ๆ
2. เพื่อให้ห้องวิชาการมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน คณะครูมีสถานที่ ที่สะดวกสบายในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ ปรับปรุงห้องวิชาการ จานวน 1 ห้อง
6.2 เชิงคุณภาพมีห้องวิชาการที่อานวยความสะดวกในการให้บริการการทางการศึกษาแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้บริการห้องวิชาการ
7.1.3 ดาเนินการพัฒนา
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
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 2560 –กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ .............................9,740......................... บาท
รวมงบประมาณ ................9,740...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

ค่าวัสดุ
1. ตู้เอกสาร
2. แฟ้มเอกสาร
3. แผ่นรองตัด
4. ผ้าปูโต๊ะ
5. กระดานชานอ้อย
6. ไม้ม็อบถูพื้น พร้อมถัง
7. น้ายาถูพื้น
8. ไส้แฟ้ม
9. ลิ้นแฟ้มพลาสติก
10. สาย USB
11. เหล็กกั้นหนังสือ
รวมเงินทั้งสิ้น

1 ตู้
10 แฟ้ม
1 แผ่น
10 หลา
2 แผ่น
1 ชุด
2 ขวด
4 ห่อ
1 กล่อง
1 อัน
2 คู่

4,900
100
250
70
700
590
85
30
60
250
150
9,740

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
มีอุปกรณ์เครื่องมืออานวยความสะดวกในการทางาน
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) มีห้องวิชาการที่อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

4,900
1000
250
700
1400
590
170
120
60
250
300

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

ลงชื่อ .................................................ผูเ้ สนอโครงการ.
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศุลีมาศ สุทธิเนียม/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 2-4
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2-7
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-7 ตัวบ่งชี้ 1.1-7.2
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดเป็นกระบวนการที่จาเป็นและสาคัญต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียน เกิดความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม การพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมินจึง
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาให้มีกลไกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่ อ ให้ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และสถานประกอบการ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ว่ า สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านการประเมินให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้น
6. เป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ :
6.1.1 มีปัจจัยในการสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.1.2 จั ด ป ระชุ ม ส าห รั บ ผู้ บ ริ ห าร ค รู บุ ค ลากรทางการศึ กษา และบุ ค ลากรสายสนั บ ส นุ น จ านวน
50 คน
6.2เชิงคุณภาพ :
6.2.1สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษาและผู้เรียน
6.2.3บุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
7. สถานที่ดาเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............

ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ...............................
- ค่าวัสดุ

....................... 16,325.-............................ บาท

รวมงบประมาณ ........................16,325.-........................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่

ราคา/

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ต้องการ

หน่วย

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 4 มื้อ

50 ชุด

25

5,000

ประชุมเชิง

- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ

50 ชุด

50

5,000

ปฏิบัติการ

- ป้ายไวนิล

1 ป้าย

500

500

- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

30 ชุด

120

3,600

- กระดาษปก

5 ห่อ

195

975

- ชั้นวางเอกสาร

1 ชั้น

1,250

1,250

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

16,325.* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 สรุปผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ........................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศุลีมาศ สุทธิเนียม)

โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางศุลีมาศ สุทธิเนียม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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.................. ตัวบ่งชี้........3.5......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จัดทาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหาร 9 ประการ ว่าด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทา และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษาประกอบการ ตลาดแรงงาน
บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนเพื่อทีจ่ ะเป็นข้อมูลสารสนเทศประโยชน์ต่อการบริหารและจัด
การศึกษา และการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ
5.2 จัดทาเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์
6.1.2 สามารถนาข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการได้ครบถ้วน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61
61
1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ.....................................
รวมงบประมาณ ................57,050.................. บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
- ชั้นวางเอกสาร
- แผ่น CD
- ค่าถ่ายเอกสาร+ เข้าเล่ม
ค่าใช้สอย
- ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม
ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าบารุงรักษาระบบเครือข่าย
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1ชั้น
1 กล่อง
10 เล่ม

650
300
100

650
300
1,000

1 ครั้ง

5,100

5,100

10 ครั้ง

5,000
57,050 บาท

50,000

หมายเหตุ

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เชิงปริมาณ : สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการได้ครบถ้วน
10.2 สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์
10.3 สามารถนาข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางศุลีมาศ สุทธิเนียม)
โครงการดาเนินงานวางแผนและงบประมาณ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยงานวางแผนการศึกษาและ
งบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ จัดทารายงานและติดตามผลการดาเนินงาน/โครงการ
ต่างๆ เพื่อทาการรายงานไปยังสถาบัน ฯ และจังหวัด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในหน้าที่ต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมายดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอในการที่จะใช้ในการดาเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 2561

5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2561
5.2 เพื่อทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
5.3 เพื่อสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560
5.4 จัดทารายงานต่างๆ ส่งกรม กอง จังหวัด ประมาณ จานวน 60 ชุด
5.5 ทาเอกสารแผ่นพับ เอกสารแนะนาวิทยาลัย เกียรติบตั รในวาระต่างๆ
5.6 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ
6. . เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 จานวน 25 เล่ม (หนาประมาณ 200 แผ่น/เล่ม)
6.1.2 ทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 40 เล่ม (หนาประมาณ 40 แผ่น/เล่ม)
6.1.3 จัดทารายงานต่างๆ ส่ง สอศ. ประมาณ จานวน 60 ชุด/ปีงบประมาณ
6.1.4 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ
6.2 เชิงคุณภาพสามารถดาเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สามารถจัดเก็บ
ทาแผนปฏิบัติการประจาปีได้ตามกาหนด และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลต่างๆได้ตาม
กาหนด
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
60 60 60 61 61 61

เม.ย. พ.ค.
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค. ส.ค.
61 61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
....................8,750............................... บาท
รวมงบประมาณ ......................8,750............................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสารงานแผน
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
บาท

50 เล่ม

175
8,750

จานวนเงิน
บาท
8,750

หมายเหตุ

ก.ย.
61

*ถั่วเฉลี่ยจริงทุกรายการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 จานวน 25 เล่ม (หนาประมาณ 300 แผ่น/เล่ม)
10.2 ทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 40 เล่ม (หนาประมาณ 100 แผ่น/เล่ม)
10.3 จัดทารายงานต่างๆ ส่ง สอศ. จานวน 60 ชุด
10.4 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ
10.5สามารถดาเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สามารถจัดเก็บทา
แผนปฏิบัติการประจาปีได้ตามกาหนด และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลต่างๆได้ตามกาหนด
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
- รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ลงชื่อ ..........................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายไพบูลย์ อาพันมาก )
โครงการบารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ....
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3..... ตัวบ่งชี้......3.2...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยฯ ที่ใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานหลายปีทาให้ชารุด ประกอบกับต้องมีการ
บารุงรักษาตามปกติ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมงานฟาร์มและอื่นๆในวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อซ่อมแซม-บารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
2. เพื่อฝึกทักษะนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ซ่อมแซม-บารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี
6.2 เชิงปริมาณ : 1.บารุงรักษารถแทรกเตอร์ได้จานวน 3 คัน
2.บารุงรักษารถแบคโฮได้จานวน 2 คัน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย

20,000

บาท

รวมงบประมาณ ...................20,000................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างซ่อมล้อยาง รถแทรกเตอร์
ค่าบารุงรักษารถแบคโฮ
ค่าถ่ายน้ามันเครื่องรถแทรกเตอร์
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2 เส้น
2 คัน
2 คัน

4,600
4,000
1,400

9,200
8,000
2,800

20,000.-

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ซ่อมแซมบารุงรักษารถแทรกเตอร์ล้อยาง จานวน
3 คัน
10.2. บารุงรักษารถแบคโฮ จานวน
2 คัน
10.3เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปโครงการ/สผ.1
ลงชื่อ .........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายนิรันดร์ บุญชัด)

หมายเหตุ

โครงการสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
4.สภาพปัจจุบนั /หลักเกณฑ์และเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เนื่องด้วยโครงการต่างๆ ที่ทางบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้จัดทาขึ้นนั้น
ได้คานวณ วัสดุอุปกรณ์และครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ ที่จาเป็นเป็นรายปีงบประมาณนั้น ในบางส่วนอาจมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จาเป็น
จะต้องดาเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ แต่มิได้อยู่ในโครงการที่นาเสนอทางแผนวานแผนจึงได้จัดเตรียมงบประมาณได้เพื่อให้
ความสะดวกแก่บุคลากรที่จาเป็นต้องใช้
5.วัตถุประสงค์
เพื่อกันเงินไว้ใช้ในการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจมีความจาเป็นและเร่งด่วนตามแต่สถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่ไม่มี
ในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ ให้สามารถดาเนินโครงการนั้นๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณเพื่ออานวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรทีม่ ีความจาเป็นและเร่งด่วนการ
ดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดทั้งทีงบประมาณ
6.2 เชิงคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ ให้สามารถดาเนิน
โครงการนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจาเป็น
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
60 60 60 61 61 61 61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
งบประมาณโดยประมาณการ..........100,000........ บาท

ส.ค.
61

ก.ย.
61

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เพื่ออานวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนการดาเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดทั้งทีงบประมาณ
10.2 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินโครงการทีไ่ ม่ได้อยู่ในแผนฯ ประจาปีงบประมาณ ให้สามารถดาเนินโครงการนั้นได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจาเป็น
11.การประเมินผล
- สิ้นสุดการปีงบประมาณ
ลงชื่อ .........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายไพบูลย์ อาพันมาก)
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธามรงค์ ตันภิบาล/งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.......3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.....4 พัฒนาการเรียนการสอน...........................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
จากอดีตที่เรามุ่งพัฒนาครูด้วยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากร มาเป็นการพัฒนาครูโดยให้ครูได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์และการปฏิบัติจริงของตนเอง เพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นต่อนักเรียน สามารถกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครู จึงได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา ของครูโดยใช้แนวคิดและหลักการของการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ อันจะทาให้ครูได้
รอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ตามแนวทาง
ของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ของหลักสูตร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน
5.2 ครูผู้สอนทุกคนมีงานวิจัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ละใช้ผลในการปรับการสอน
ครูมีงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได้รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอก
6.2 เชิงปริมาณ :ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถทางานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพได้รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได้
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
60 60 60 61 61

มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค.
61 61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค. ก.ย.
61 61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..........30,000.................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
ค่าวัสดุ
ค่าเอกสารจัดทางานวิจัย
รวมงบประมาณ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2

15,000

30,000

30,000.-

บาท

* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถทางานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได้
10.2ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากงานวิจัยของครูผู้สอน
11.2 ผลการประเมิน
11.3 จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
11.4 สรุปผลการดาเนินงานเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
11.5 รายงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัย
ลงชื่อ .........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายธามรงค์ ตันภิบาล)
โครงการ หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง
2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ



โครงการตามภาระงานประจา

หมายเหตุ

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ


3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.............................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...............4................... ตัวบ่งชี้..............4.1.............................
4.สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถนาไปจาหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ซึ่งเป็นการนาไปสู่การประกอบอาชีพอิสระต่อไป และด้วย
นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 70 ที่ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรและมีฐานะยากจน เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระที่หนักยิ่งของครอบครัวโดยบางครอบครัวไม่
สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเองได้ หากบุตรหลานต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกๆด้านด้วยตนเอง จากสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ ในทุกๆ ด้านของนักศึกษา
เมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จดั โครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทางานพิเศษเพื่อหารายได้ในเวลาว่างจากการเรียน เพือ่ เป็นการแก้ปัญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ป้องกันปัญหาของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากความขาดแคลน อีกทั้งเพื่อ
รองรับความต้องการทางานหารายได้พิเศษของนักเรียนนักศึกษาทีม่ ีอยู่เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการทางาน มีโอกาสเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเอง
ครอบครัวและสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการทางาน
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รจู้ ักคุณค่าของเงิน
5.4 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.5 เพื่อฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 .มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมดาเนินธุรกิจ จานวน 2 ธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์จากการดาเนินธุรกิจจริง
7. สถานที่ดาเนินการ ห้าง NK ช๊อปปิ้ง มอลล์

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

ธันวาคม 2560 -1 มกราคม 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

กิจกรรม

25

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

1
2
3
4
5
6

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบในการจัดทา
ผลิตภัณฑ์
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาครูผู้ควบคุม
นานักเรียน นักศึกษาไปจัดบู๊ธและ
เตรียมจาหน่าย
รายงานผล

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ.........................2,500..................... บาท
รวมงบประมาณ ...................2,500.................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
-ค่าป้ายไวนิล
-ค่าวัสดุ ตกแต่งสถานที่

500.-

500.-

500.-

2,000.-

2,000.-

2,000.-

รวมงบประมาณ

2,500 (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
10.2 นักเรียนมีโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน
10.3

เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ลงชื่อ ................................................. ผู้เสนอโครงการ
(นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง)

หมายเหตุ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการงานฟาร์มยางพารา
นายนิรันดร์ บุญชัด

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา(โครงการต่อเนื่อง)
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....3..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.......................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................2,3.................... ตัวบ่งชี้.........2.2,2.3,3.2.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน – นักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ และมีทักษะ
ในการทางานตลอดจนเน้นให้ครูจดั การเรียนการสอน แบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้นแผนกวิชาสัตวศาสตร์มี
โครงการงานฟาร์มไว้รองรับ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ที่แท้จริง เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิตยางพารา
2. เป็นฟาร์มสาธิตให้เกษตรกรที่สนใจ
3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มยางพาราพันธุ์ดี จานวน 7,560 ต้น 2. ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ จานวน 100 คน 2.บารุงรักษาต้นยางให้ได้มาตรฐานตาม
อายุ จานวน 7,560 ต้น 3. มีรายได้จากการจาหน่าย 400,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการ งานฟาร์มยางพารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

- ค่าวัสดุ
- ค่าตอบแทน

92,760
78,552

บาท
บาท

- ค่าใช้สอย

85,760

บาท

รวมงบประมาณ

257,072

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-ปุ๋ยสูตร 20-8-20

80 ถุง

1,047 บาท

83,760

- ยากาจัดวัชพืช

12 แกลอน

750 บาท

9,000

4,364 ต้น

18 บาท

78,552

5,360 ต้น(ยางเล็ก)

16บาท/ต้น/ปี

85,760

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างกรีดยาง
ค่าตอบแทน
-ค่าจ้างกาจัดวัชพืช
รวมงบประมาณ

2 ครั้ง/ปี

257,072
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลรักษาต้นยางพาราพันธุ์ดี จานวน 7,560 ต้น 2. ฝึกทักษะให้นักเรียน – นักศึกษา และ
เกษตรกรสนใจ 100 คน 3. มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต 400,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. สามารถดูแลรักษาต้นยางพาราให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและกรีดได้ตาม
ระยะเวลา 2. วิทยาลัยมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต 400,000 บาท
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สผ1 , สผ2
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ามัน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ......................................................

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.........................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....1,2,6....... ตัวบ่งชี้..1.1,1.2,1.3,1.6,1.7,1.8,1.9,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,6.2,6.4..
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยให้มีการเรียนการสอน วิชาชีพปาล์มน้ามัน ในระดับ ปวช. ปวส. โดยเน้นให้นักเรียนนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ดังนั้นจึงต้องมีโครงการไว้รองรับ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง สามารถนาความรูไ้ ป
ประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรได้ฝกึ ทักษะและประสบการณ์
2. วิทยาลัยมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. ผลิตปาล์มน้ามันได้จานวน 200,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 900,000 บาท 2. เป็นแหล่งเรียนรู้
ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับ นักเรียน – นักศึกษา
6.2 เชิงปริมาณ : 1. ดูแลบารุงรักษาสวนปาล์มน้ามัน จานวน 2,200 ต้น2. เป็นแหล่งฝึกทักษะและประสบการณ์
แก่นักเรียนนักศึกษา จานวน 100 คน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61
61 61 61

ก.ค. ส.ค.
61 61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.......................................
- ค่าวัสดุ

....................143,600......................... บาท

- ค่าใช้สอย

...................103,899........................ บาท

- ค่าตอบแทน ......................92,500....................... บาท
รวมงบประมาณ ....................339,949.................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

104 ถุง

1,053.85 บาท

109,600

ค่าวัสดุ
-ปุ๋ยปาล์มใหญ่

หมายเหตุ

- ยากาจัดวัชพืช

12 แกลอน

750 บาท

9,000

10 รถ

2,500

25,000

115,444 กก.

00.90บาท

103,899

-ค่าจ้างกาจัดวัชพืช

2,200 ต้น

25บาท

55,000

-ค่าจ้างใส่ปุ๋ย

90 กระสอบ

50บาท

4,500

-ค่าจ้างตัดแต่งทางปาล์ม

2,200 ต้น

15บาท

33,000

-หินคลุก
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้าง ตัดปาล์ม
ค่าตอบแทน

รวมงบประมาณ

339,949
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลปาล์มน้ามัน อายุ 7-19 ปี จานวน 2,200 ต้น2. นักเรียน – นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ ทักษะ
และประสบการณ์ ด้านการปลูกปาล์มน้ามัน
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต 900,000 บาท 2. นักเรียน-นักศึกษา ได้ประสบการณ์
การปลูกปาล์มน้ามันจานวน 100 คน
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
โครงการปลูกมะพร้าวน้าหวาน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายอานันท์ วรกิจ/นายนิรันดร์ บุญชัด
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ สอศ.
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ

(ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ .....3...............................................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........4.....................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.6.......................... ตัวบ่งชี.้ .......2.2.,2.3,3.2........................
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
มะพร้าวน้าหวาน เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ที่มีการปลูก เพื่อจาหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศกัน

อย่างแพร่หลาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงเห็นความสาคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ส่งเสริมด้าน
เกษตรเพื่อเป็นครัวโลก และเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรของนักเรียน
นักศึกษาและเกษตรกรอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในการเพิ่มศักยภาพ
5.2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้าหวานของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรทั่วไป

ภาคการเกษตร

5.3 เพื่อเป็นการปลูกฝังการทาการเกษตรตามพระราชดาริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ปลูกมะพร้าวน้าหวาน จานวน 1,500 ต้น
6.1.2 มีนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ จานวน 500 คน/ปี
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเทคนิคการผลิตมะพร้าว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

กิจกรรม

……10 มีนาคม 2561- พ.ศ. 2564……………

พ.ศ. 2560

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 .61 61 61 61 61 61

1
2
3
4
5

เสนอโครงการ
ซื้อวัสดุ-ปรับพื้นที่
ดาเนินการปลูก
ดูแลรักษา
สรุปโครงการ

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ.......................317,500........................... บาท
- ค่าใช้สอย....................32,500..............................บาท
รวมงบประมาณ ..............350,000............................ บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

20 ถุง

1,000

20,000

-ค่าจ้างกาจัดวัชพืช

1,500 ต้น

30 บาท/ต้น/ปี

45,000

-ค่าจ้างใส่ปุ๋ย

1,500 ต้น

4 บาท/ต้น/ปี

6,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
- ค่าปุ๋ยสูตร 25-7-7
ค่าตอบแทน

รวมงบประมาณ

71,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ

10.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ผู้สมัครได้เรียนรู้ เพิม่ ทักษะและประสบการณ์
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 การเขียนโครงการและเสนอโครงการ
11.2 การปฏิบัติงาน
11.3 สรุปผลการปฏิบตั ิงาน
ลงชื่อ......................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายอานันท์ วรกิจ)
โครงการงานฟาร์มสุกร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายนิรันดร์ บุญชัด

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....3............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6....................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2............................... ตัวบ่งชี้....2.2,2.3....................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ และมีทักษะในการ
ทางานตลอดจนเน้นให้ครูจดั การเรียนการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ มี
โครงการงานฟาร์มสุกร ไว้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักศึกษา ให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพต่อไป

5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร
2. เพื่อเป็นฟาร์มสาธิตให้แก่นักศึกษา อศ.กช. และเกษตรผู้สนใจ
3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐาน 2.สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. ฝึกทักษะการเลีย้ งสุกรให้นักศึกษาจานวน 6 คน2. ผลผลิตได้จานวน 50 ตัว
7. สถานที่ดาเนินการ ฟาร์มสุกร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ......................................
- ค่าวัสดุ
152,000
รวมงบประมาณ 152,000

บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-อาหารสุกร 901

50 ถุง

590

29,500

-อาหารสุกร 902

100 ถุง

460

46,000

-อาหารสุกร 903

100 ถุง

440

44,000

-อาหารสุกร 905

45 ถุง

480

21,600

-ค่าเวชภัณฑ์

7 ชุด

10,900

10,900

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

152,000

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ฝึกทักทักษะการเลี้ยงสุกรให้กับนักศึกษาจานวน 7 คน 2. ผสมลูกสุกรได้จานวน 50 ตัว

3. ผสมสุกรขุนได้ 30 ตัว 4. มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต 300,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. มีฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐาน เพื่อฝึกนักศึกษาและเกษตรกร 2. สามารถใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ 3. เป็นฟาร์มสาธิตให้นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ 4. วิทยาลัยมีรายได้
จากการจาหน่ายผลผลิต 300,000 บาท
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สผ.1 , สผ.2
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
โครงการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางสาวสุมติ รา สาเภาพล

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มิติที่ 2. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา /
เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา..........................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..1,10,13....3.....................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2,5............................. ตัวบ่งชี้.....2.5,5.1…………………………......................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงไก่ในปัจจุบันได้จดั ทาในระบบเชิงพาณิชย์ โดยใช้ไก่ลูกผสม เพื่อการค้าและเลีย้ งไก่ในระบบปิด
ซึ่งใช้ต้นทุนสูงมาก ทาให้เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือการเกษตรแบบผสมผสานไม่สามารถเลี้ยงไก่
ไข่ได้เลย แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้พันธุ์ไก่ที่สามารถเลี้ยงในระบบปล่อยลานได้ เพื่อศึกษาข้อมูล
ทางด้านวิชาการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาและเกษตรผู้ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบ
อาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
2. เพือ่ จัดการเรียนการสอนแบบPBL โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาได้เรียนรูแ้ ละฝึก
ประสบการณ์งานอาชีพ
3. เพื่อให้ครูได้ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามสภาพจริง

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและมีความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพ
5. เพื่อให้วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาได้จัดทาโครงการวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ
2. การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
3. สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ
1. เลี้ยงลูกไก่พันธุ์โร๊ดไอร์แลนด์เรด จานวน 200 ตัว
2. เลี้ยงไก่รุ่นคละเพศ จานวน 100 ตัว
3. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได้ศกึ ษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ดา้ นอาชีพ จานวน 10 คน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

79,670

บาท

รวมงบประมาณ
79,670
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

200

20

4,000

161 กระสอบ

470

75,670

ค่าวัสดุ
ลูกไก่โรดไอร์แลนด์เรด
-อาหารไก่
รวมงบประมาณ

79,670 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):

หมายเหตุ

1. นักศึกษาและเกษตรกรหรือผู้ทสี่ นใจได้ศึกษาเรียนรู้การเลีย้ งไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักศึกษาได้จัดทาโครงการวิชาชีพตามรูปแบบการเรียน PBL และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างคุณภาพ
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนาความรูไ้ ปประกอบอาชีพได้
2. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย
3. มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตประมาณ 110,000 บาท
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัตงิ านทุกเดือน
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมติ รา สาเภาพล และนายอานันท์ วรกิจ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ..2...... ตัวบ่งชี้ 2.2, 2.3, 6.4
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)โครงการเลี้ยงโคเนื้อ จัดทาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ในกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ใหญ่ โดยนามาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสัตว์ใหญ่ของนักศึกษาในแผนกวิชาสัตวศาสตร์และเกษตรกรโดยทั่วไป
2.เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร์ โดยนามาบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย 6.1 เชิงปริมาณ
1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเนื้อของวิทยาลัยจานวน 5 ตัว
2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อ จานวน 14 คน
3.บริการความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคให้กับเกษตรกรผูส้ นใจ จานวน 15 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเนื้อของวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สามารถบริการความรูเ้ กี่ยวกับการเลีย้ งโคให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
60 60 60 61 61 61 61
61 61 61 61
1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
.....................11,940.......................... บาท
รวมงบประมาณ ......................11,940..................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการงานฟาร์มโคเนื้อ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
(หน่วย)
(บาท)
(บาท)
ค่าวัสดุ
1.กากปาล์ม
1,000 ก.ก.
3.90
3,900
2.หญ้าแห้ง
66 ฟ่อน
90
5,940
3.ยาเห็บ
5 ขวด
200
1,000
4.เชือกไนล่อน
5 ก.ก.
50
250
5.ยาปฏิชีวนะ
2
200
400
6.ยาฆ่าหนอน
3
150
450
รวมเงินทั้งสิ้น
11,940
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

ประมาณการรายรับ 18,000บาท
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต (Out puts)
1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเนื้อของวิทยาลัยได้จานวน5ตัว
2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อ
3.ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเลีย้ งโคให้กับเกษตรกรผูส้ นใจ
10.2 ผลลัพธ์ (Out comes)
1.จาหน่ายโคเนื้อได้ เป็นเงิน 18,000 บาท
2.นักศึกษาสามารถเรียนรู้กระบวนการผลิตโคเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการเลีย้ งโคให้กับเกษตรกรผูส้ นใจได้อย่างมีคุณภาพ

ก.ย.
61

11.การประเมินผล
1. จากการเรียนของนักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา
ลงชื่อ ..................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุมติ รา สาเภาพล)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการเลี้ยงปลาน้าจืดจาหน่าย
นายพงศา กสิบาลแผนกวิชาประมง

2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง โครงการ/งานใหม่
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
ปลาน้าจืดบางชนิด ได้รับความนิ ยมบริโภค ได้แก่ ปลาดุก ซึ่งเป็ นปลาที่ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดมีความต้องการสู ง
สามารถเลี้ยงจาหน่ายเป็นรายได้ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้าจืดของนักศึกษาและเกษตรกร
5. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการเลีย้ งปลาน้าจืด
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลีย้ งปลาน้าจืด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : มีพันธุ์ปลาน้าจืดขนาดตลาดต้องการ
6.2 เชิงปริมาณ :ปลาดุกขนาดตลาด จานวน 226ก.ก.
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
- เขียนโครงการเพื่ออนุมตั ิ
- จัดซื้อ
- ดาเนินการโครงการ
- สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ
1ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการโรงเพาะฟักปลาน้าจืด, ฟาร์มปลาน้าจืด
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

1,000 ตัว

1.35

1,350

- อาหารปลาดุก

17 กระสอบ

500

8,500

- เกลือหยาบ

1 กระสอบ

150

150

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-

ลูกปลาดุก

รวมงบประมาณ

10,000บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
ผลลัพธ์ (Out comes):

ปลาดุก จานวน 226 ก.ก.ๆละ 60 บาท เป็นเงิน 13,560 บาท
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการประจาเดือนและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายพงศา กสิบาล)
โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจาหน่าย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นายสรายุทธ สุทธิเนียมแผนกวิชาประมง

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2-4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาน้าจืดที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก ซึ่งเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดมีความต้องการสูง
สามารถเลี้ยงจาหน่ายเป็นรายได้ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุบาลลุกปลาน้าจืดของนักศึกษาและเกษตรกร

5. วัตถุประสงค์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้าจืด
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้าจืด
6. เป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ : ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จานวน 30,000 ตัว
6.2 เชิงคุณภาพ : พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคุณภาพพร้อมจาหน่าย
7. สถานที่ดาเนินการ
โรงเพาะฟักปลาน้าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...........................
- ค่าวัสดุ ...........................................20,000.................................. บาท
รวมงบประมาณ ..................... 20,000.............................. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

- พันธุ์ลูกปลาดุกบิ๊กอุย

20,000 ตัว

0.75

15,000

- อาหารปลาดุกเบอร์ 1

4 กระสอบ

490

1,960

- ถุงพลาสติกขนาด 25*30 นิ้ว

4ก.ก.

200

800

- สายยางรัดปากถุง

1 ก.ก.

200

200

- ออกซิเจน

3 ถัง

200

600

- สวิง

5 อัน

150

750

- ตะกร้าพลาสติก

10 ใบ

69

690

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

20,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จานวน 20,000ตัวละ 1.35 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท

หมายเหตุ

10.2 ลูกพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคณ
ุ ภาพพร้อมจาหน่าย
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการประจาเดือนและสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)
โครงการผลิตไม้ประดับ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายยุทธนา สุขจิรัง/แผนกวิชาพืชศาสตร์

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา(โครงการต่อเนื่อง)
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....3..............................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....6.......................................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................2,3.................... ตัวบ่งชี้.........2.2,2.3,3.2.......................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน – นักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ และมีทักษะ
ในการทางานตลอดจนเน้นให้ครูจดั การเรียนการสอน แบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้นแผนกวิชา
พืชศาสตร์มโี ครงการงานฟาร์มไว้รองรับ เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ที่แท้จริง เพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิตไม้ประดับ
2. เป็นฟาร์มสาธิตให้เกษตรกรที่สนใจ
3. เพื่อเป็นรายได้ของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟาร์มไม้ประดับพันธุ์ดี จานวน 500 กระถาง 2. ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ จานวน 500 คน 2.ตกแต่งสถานที่ จานวน 500 กระถาง
3. มีรายได้จากการจาหน่าย 50,000 บาท
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

33,400

บาท

33,400

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

- พลาสติกใส

2 ม้วน

1,550 บาท

3,100

- ซาแลนด์

3 ม้วน

1,500 บาท

4,500

- กาบมะพร้าวสับ

100 กระสอบ

40 บาท

4,000

- ปุ๋ยคอก

100 กระสอบ

50 บาท

5,000

- ปุ๋ยเม็ด

12 กล่อง

150 บาท

1,800

- กระถางพลาสติก

50 ใบ

100 บาท

5,000

- พันธุ์ไม้ประดับ

50 กระถาง

100 บาท

5,000

- พันธุ์ไม้ดอก

50 กระถาง

100 บาท

5,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

33,400
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 1. ขยายพันธ์ไม้ประดับ จานวน 500 กระถาง 2. ฝึกทักษะให้นักเรียน – นักศึกษา และ
เกษตรกรสนใจ 100 คน 3. มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต 50,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. สามารถดูแลรักษาไม้ประดับ ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิทยาลัยมีรายได้
จากการจาหน่ายผลผลิต 50,000 บาท
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สผ1 , สผ2
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)

โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วษท. พังงาปี 2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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
ตามที่งานแนะแนวฯมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและสถานศึกษาอื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้อานวยการ ครูแนะแนว นักเรียน ตลอดจนผู้นาชุมชนต่างๆ ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนเกษตรที่แท้จริงและได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศ สภาพการเรียนรู้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาและแหล่งศึกษา
ทางการเกษตรที่ซึ่งอาจประกอบการเกิดความคิดเพื่อตัดสินใจในศึกษาต่อระดับสายอาชีพที่สูงขึ้นได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับ ผู้อานวยการ ครูแนะแนว นักเรียนที่เข้ามาใหม่เกิดทัศนคติทดี่ ีในการเรียนการ
สอนเกษตร
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญในการเรียนการสอนและการทาเกษตรกรรม
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แท้จริงในวษท. พังงา
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
5. เพื่อให้ผู้นาชุมชนต่างได้ตระหนักและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพเกษตรและสาขาอื่นๆในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนเข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากขึ้น
3. นักเรียนในระดับพื้นฐานในจ.พังงา กระบี่และ ภูเก็ตประมาณ 200 คนเข้ามาทัศนศึกษา และ
เรียนรูเ้ ชิงเกษตรได้
4. ผู้นาชุมชนสามารถเข้าใจการเรียนการสอนและสามารถแนะนาต่อชุมชนเข้าใจการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมาณ 20-30 คน
6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงเกษตรมากขึ้น
2. นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น

3. ผู้นาชุมชนสามารถแนะนาและเข้าใจการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
มากขึ้น
7. สถานที่ดาเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย.
60 60 60 61 61 61 .61 61 61

ก.ค. ส.ค.
61 61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

20,000

บาท

- ค่าใช้สอย
....................25,000.......................... บาท
รวมงบประมาณ ...................45,000........................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-วัสดุประกอบการดาเนินกิจกรรม

25,000

ค่าใช้สอย
- อาหารว่าง
- อาหารกลางวัน

500 กล่อง

35

17,500

500 ชุด

15

7,500

รวมงบประมาณ

45,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้
และแนวทางการเรียนการสอนและการดารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผลลัพธ์ (Out comes):
1.มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมากขึ้น
2.นักเรียนที่เข้ามามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางปวีณา อยู่มะนะ)
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2560และ 1/2561
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดการอาชีพ
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
4.ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่...3,6,7…
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ... 3... ตัวบ่งชี้ที่ ...3.3.....
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวการศึกษาจัดหารอาชีพมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่นๆนอกจากนี้
นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาใหม่และผูป้ กครอง ให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน และการดาเนินการ
เกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการออกกกลางภาคเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาได้รจู้ ักครู ที่ต้องเรียนในรายวิชาและวิทยาลัยตลอดจนงานต่างๆที่นักศึกษาต้องติดต่อ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่ และผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนเกษตร
2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาใหม่-ผู้ปกครอง ได้รู้จักคณะผู้บริหาร ครู งานต่างๆในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รจู้ ักการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยฯ
2. นักเรียนที่เข้าใหม่-ผู้ปกครอง สามารถเข้าใจและดารงชีวิตในการเรียนการสอนในวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 เชิงปริมาณ :1.สามารถทาให้นักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้ปกครองได้รจู้ ักการเรียนการสอนในวิทยาลัยมากขึ้น
2. นักเรียนที่เข้ามาใหม่ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีแก่วิทยาลัยฯ
3. นักเรียนที่เข้ามาใหม่ ผู้ปกครอง รู้มีระเบียบวินัย และข้อกาหนดต่างๆในวิทยาลัยฯ

7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

หมาย
เหตุ

1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560และ พฤษภาคม 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ .............10,000.......................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

400 ชุด

25 บาท

10,000

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมงบประมาณ

บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะนา แนวทางการปฏิบัตติ นของนักศึกษาที่เข้าเรียน และผู้ปกครองวางใจให้บุตร
หลานเข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
2. ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปผลโครงการ
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปวีณา อยู่มะนะ)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษาที่ 2560 วษท. พังงา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ

2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...2......ยกระดับคุณภาพผู้เรียน................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน.........................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............6................ ตัวบ่งชี้....6.1,6.3.........................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางานมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่นๆนอกจากนี้
นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่จบออกไปทั้งที่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นและออกไปทางาน เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงการ
ปฏิบัติตนในการเรียน การสอนและออกไปทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และ
ปลูกฝังการรักสถาบัน จึงจาเป็นต้องมีการจัดกิจจกรมปัจฉิมนิเทศขึน้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาที่จบ
2. เพื่อปลูกฝังสายสัมพันธ์ที่ดี และพร้อมจะนาสิ่งดีๆกลับมาสู่วิทยาลัยฯ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์รุ่นพี่ น้องและสามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบออกไปได้ทางาน/ศึกษาต่อได้ 100%
6.2 เชิงปริมาณ :1. สามารถทาให้นักศึกษาพร้อมที่จะจบออกไปอย่างมั่นใจ
2. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆได้
3. นักศึกษาสามารถออกไปศึกษาต่อและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน จัดทาโครงการ /เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ/ดาเนินการแนะแนวการศึกษาต่อระดับสาย
อาชีพ แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษาใหม่ได้
ดีจนจบหลักสูตร/รายงานโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2558
7.3 สถานที่ดาเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..............4,500........................................ บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

2 ชุด

1,000 บาท

2,000

100 ชุด

25 บาท

2,500

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
- ของที่ระลึก
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
รวมงบประมาณ

บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวการศึกษาต่อระดับสายอาชีพ แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียน การสอนใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษาใหม่ได้ดีจนจบหลักสูตร
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมาขึ้น
2. นักเรียนที่เข้ามาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปวีณา อยู่มะนะ)
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปีการศึกษา 2561
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากรคือนักศึกษาที่เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. การจัดการเรียนการสอน
ยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินยั สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ ควบคู่ไปกับค่านิยม 12
ประการ มีการสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ ให้ผู้เรียนตระหนักสานึกในบทบาทภาระหน้าที่ของตนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต บูรณาการ3D คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ด้าน
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ด้วยการฝึกแนวคิด และเสริมประสบการณ์ด้วยการจัดกิจกรรมให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
ก่อให้เกิดผลดีในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นคนดีของสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตประจาวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้าใจ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา
5.3 เพื่ อเป็น การส่งเสริม พัฒ นาพฤติ กรรมนั กเรียนนัก ศึกษาให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีข องสังคม และเป็น พลเมือ งที่ ดี
ของชาติ
5.4 เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู้จักดาเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
5.5 เพือ่ ให้นักเรียนนักศึกษารู้จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย
5.6 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.3 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2561
7.4 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
2,000.บาท
- ค่าใช้สอย

38,000.-

บาท

รวมงบประมาณ
40,000.- บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ค่าป้ายไวนิล

1 ป้าย

1,000

1,000

2. กระดาษปอน

10 แผ่น

20

200

3. กระดาษแข็งสี

10 แผ่น

20

200

4. ด้ายดิบ

3 ม้วน

80

240

5. ปากกาสีเมจิก

6 กล่อง

60

360

1. ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จานวน 5 มื้อ

100 ชุด

20

10,000

2. ค่าจ้างประกอบอาหาร จานวน 7 มื้อ

100 ชุด

40

28,000

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

รวมงบประมาณ

40,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม จานวน90คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1 นักเรียนนักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน
2 นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3 นักเรียนนักศึกษามีจิตสานึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม
4 ครูได้มีโอกาสพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดในทางสร้างสรรค์
5 นักเรียนนักศึกษาปฏิบัตติ นตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 นักเรียนมีการดาเนินชีวติ ามแนวทางวิถีประชาธิปไตย
7 นักเรียนนักศึกษามีภูมิคมุ้ กันและหลีกเลี่ยงจากเสพติด
8 นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในทางที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)

หมายเหตุ

โครงการร่วมกิจกรรมวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท3ี่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ที่ 6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของชาวไทย คนไทยทุกคนจะให้
ความสาคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากตัง้ แต่บรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา เป็นสถาบันการศึกษาที่ต้องทาหน้าที่ให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ปลูกฝังจิตสานึกแก่เยาวชนไทย ให้รู้จักรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมและนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ซึ่งจะช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปได้ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5.2 เพือ่ จัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทากิจกรรมวันสาคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชนนี 1 ครั้ง
3. จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง
4. เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ

4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.3 ระยะเวลาดาเนินการ

มิถุนายน 2561 -กันยายน 2561

7.4 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
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

1 ป้าย

1,000

1,000

1. ค่าจ้างทาพวงมาลา

3 ชุด

2,000

6,000

2. ค่าจ้างทาพระบรมฉายาลักษณ์

1 ชุด

3,000

3,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ค่าป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย

รวมงบประมาณ

10,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี 1 ครั้ง
3. จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง
4. เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes):
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินการเข้าร่วม
ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ภายในสถานศึกษา
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.

มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กาหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน (กปถ.)
กรมการขนส่งทางบก สาหรับใช้ในการดาเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” เทศกาลปี
ใหม่ 2559 ภายในสถานศึกษา จานวน 426 แห่ง เป็นเงินจานวน 4,260,000 บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ของนักเรี ยน นักศึกษาและ
บุคลากรของสถานศึกษา
5.2 เพื่ อ ให้ ค รู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ต รวจดู แ ล ก ากั บ และกวดขั น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้
รถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาได้รบั ความรู้ มีความตระหนักให้ความสาคัญต่อการสวมหมวกนิรภัย และการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต์
2. นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นก่อนการขับขี่ได้ ช่วยลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้

6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษา จานวน 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ขบั ขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถลดปริมาณนักเรียน นักศึกษาจากการเกิดอุบตั ิเหตุจากการใช้
รถจักรยานยนต์ภายในวิทยาลัยได้ ร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 29 ธันวาคม 2560
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่ ง งบประมาณ ปวช. ปวส.อุ ด หนุ น บกศ. อื่ น ๆ.กองทุ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ใช้รถใช้ถนน (กปถ.)กรมการขนส่งทางบก
- ค่าวัสดุ
- ค่าตอบแทน

2,700.- บาท
4,800.- บาท

- ค่าใช้สอย

2,500.- บาท

รวมงบประมาณ

10,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ค่าป้ายไวนิล

1 ป้าย

1,000

1,200

2. หมวกนิรภัย

5 ใบ

300

1,500

100 ชุด

25

2,500

4 ชั่วโมง

1,200

4,800

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างของครู บุคลากร
นักเรียนนักศึกษา จานวน 1 มื้อ
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ราย
รวมงบประมาณ

10,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
จานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา มีจานวนลดลง
ผลลัพธ์ (Out comes):
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถเป็นต้นแบบ ให้กับชุมชนรอบๆสถานศึกษา ในการ
ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
10.2 ติดตามสติการเกิดอุบัติเหตุ และการลดการเกิดอุบตั ิเหตุ ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.

-

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั งงา จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2520 เปิ ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จนประสบความสาเร็จใน
อาชีพด้านการเกษตรมาตลอดระยะเวลา 39 ปี ถือได้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความสาคัญต่อบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบข้าง
ดังนั้ น เพื่ อ เป็ น การระลึ กถึงความส าเร็จของวิท ยาลัย จึงกาหนดให้วัน ที่ 21 กุ มภาพั น ธ์ ของทุก ปีเป็ นวัน คล้ ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงวันจัดตั้งจัดตั้งวิทยาลัย
5.2 เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย

5.3 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติ
2. นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้ทราบประวัติ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ
3. ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 2 ราย
6.2 เชิงปริมาณ :
1. คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 21 กุมภาพันธ์ 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

5,500.-

บาท

- ค่าใช้สอย
รวมงบประมาณ

2,000.7,500

บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ค่าชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์

9 ชุด

300

2,700

2. กระดาษทาเกียรติบัตร

5 รีม

200

1,000

3. ป้ายไวนิล

1 ป้าย

1,000

1,000

4. กรอบใส่เกียรติบตั ร (ศิษย์เก่าดีเด่น)

2 ชุด

400

800

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์
รวมงบประมาณ

9 ชุด

2,000
7,500 บาท

หมายเหตุ

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาดีรับการเชิดชูเกียรติในการทาคุณประโยชน์
ด้านต่างๆ แก่วิทยาลัยฯ
2. ศิษย์เก่าที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 2 ราย
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกประวัติและการจัดตั้งวิทยาลัยฯ
2. เกิดความรักสามัคคี และความภาคภูมิใจในองค์การ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
หัวหน้างานกิจกรรม
โครงการวันไหว้ครู
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมสาคัญที่นักเรียน นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติต่อครู อาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ ประสาน
วิชา ให้มีความรู้ ในการนาไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพั งงา ได้ส านึ กในพระคุ ณ ครู แสดงความรัก ความกตั ญ ญู ที่มี ต่อ ครู ด้วยจิตใจอัน บริสุ ทธิ์ และเป็ นการสาน
ความสัมพันธ์ ความผูกพันที่ดีระหว่างครู และศิษย์
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีต่อครู
5.2 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลัย

6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญู ที่มีต่อครู
2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีค่านิยมแบบไทย
6.2 เชิงปริมาณ :
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู จานวน 200 คน (ทั้งนักศึกษาระบบปกติ และระบบ อศ.กช)
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
2,500.- บาท
- ค่าตอบแทน

1,000.- บาท

- ค่าใช้สอย

6,000.- บาท

รวมงบประมาณ
9,500.- บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ป้ายไวนิล

1 ป้าย

1,000

1,000

2. พวงมาลัย 7 สี

15 พวง

100

1,500

2 ชุด

1,500

3,000

2 ประเภท

1,500

3,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์
2. ค่ารางวัลประกวดพานไหว้ครู

ชนะเลิศ 700 บาท
รองอันดับ 1 500
บาท
รองอับดับ 2 300

บาท
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี

1 ราย

รวมงบประมาณ

1,000

1,000

9,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. ร้อยละ 80 ของ นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษา และครู มีความรู้สึก ความผูกพันที่ดีต่อกัน
2. นักเรียน นักศึกษาได้สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของวิทยาลัยต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติท2ี่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ศาสนาเป็นสิ่งสาคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สอนให้ทุกคนกระทาแต่ความดี ละเว้นความชั่ว แต่การให้ความสาคัญ
ต่ อ ศาสนาของเยาวชนไทยในปั จ จุ บั น นั บ วั น ยิ่ งถอยห่ า งออกไป ในแต่ ล ะปี จ ะมี วั น ส าคั ญ ของชาวพุ ท ธที่ พึ งปฏิ บั ติ คื อ
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หรือวันพระใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูกาลเข้าพรรษา ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนไทย ให้มีจิตใจที่เชื่อมโยงกับศาสนา
เพราะศาสนาจะช่วยขัดเกลาให้เรียน นักศึกษารู้ผิดชอบชั่วดี มีแนวทางในการดาเนินชีวิตประจาวันให้ห่างไกล และปลอดภัยจาก
อบายมุขทั้งปวง

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกจิตสานึกในการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5.2เพื่อปลูกจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
5.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตสานึกในการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
จิตสานึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 1 ครั้ง
4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน 90 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ วัดราษฎร์สโมสร (วัดโตนดิน) ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ
ค่าวัสดุ
3,000 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ค่าเทียนพรรษา

1 คู่

2,000

2,000

2. ค่าชุดสังฆทาน

1 ชุด

1,000

1,000

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

3,000 บาท

หมายเหตุ

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 1 ครั้ง
3. จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 1 ครั้ง
4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน 90 คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตสานึกในการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมี
จิตสานึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
10.2 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประเมินจากผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการราตรีไผ่สีทอง
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กิจกรรมราตรีไผ่สีทองเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เป็นการเชื่อมความสามัคคี

ซึ่ งเป็ น ประเพณี ที่ รุ่ น น้ อ งจั ด งานเลี้ ย งส่ งรุ่ น พี่ ที่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส.2 ดั งนั้ นหากมี กิ จ กรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง จะมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในสิ่งที่ดี ป้องกันการยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษาแสดงออก
5.2 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5.3 เพื่อฝึกความรับผิดชอบ และความสามัคคี
5.4 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน
2. เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
3. ลดปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดกิจกรรมราตรีไผ่สีทอง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จานวน 90 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับผู้ที่เกีย่ วข้อง จัดเตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามทีก่ าหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2561
7.2 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
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

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุประกอบอาหาร

9,000

2. ป้ายไวนิล

1 ป้าย

1,000

รวมงบประมาณ

1,000

10,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 90 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ทาให้นักศึกษาที่จบออกไปเกิดความรักต่อสถานศึกษา
2. ทาให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก รับผิดชอบต่อหน้าที่
3. ทาให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างกัน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ลงชื่อ........................................ผูร้ บั ผิดชอบโครงก
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 1ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั งงาเปิ ด ท าการเรี ย นการสอนในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งระบบปกติและระบบอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ดังนั้นเมื่อนักเรียน นักศึกษา
จบการศึกษาตามหลักสูตรที่วิทยาลัยกาหนด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงจัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่จบ

การศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่เห็นความสาคัญของการศึกษา และร่วมแสดงความยินดี
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกัน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน
2. เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง
6.2 เชิงปริมาณ :
1. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จานวน 80 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

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

8,000

บาท

- ค่าใช้สอย

2,000

บาท

รวมงบประมาณ 10,000
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ค่าป้ายไวนิล

1 ป้าย

2,000

2,000

2. แผ่นป้ายแสดงความยินดี

1 ป้าย

500

500

3. กล้วยไม้

5 มัด

200

1,000

4. กุหลาบ

10 มัด

300

3,000

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

5. เบญจมาศ
6. โอเอซีส

5 มัด

200

1,000

50 ก้อน

10

500

100 ชุด

20

2,000

ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง 1 มื้อ
รวมงบประมาณ

10,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา เข้าร่วม จานวน 80 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาเกิดความรักต่อสถานศึกษา
2. นักเรียนนัก ศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
3. นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามีความภูมิใจ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการBig Cleaning Day ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
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 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษยชาติมีความสาคัญ กับสิ่งแวดล้อมโลกด้วยกันทั้งสิ้น เพราะทุกชีวิตต้องอาศัย
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดาเนินชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ทุกชีวิต จาเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา แต่เนื่องจาก

ทรัพ ยากรธรรมชาติ มี อ ย่ างจ ากั ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศต่ า งๆทั่ ว โลก มุ่ งเน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม จึงทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายนาไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อน
กลับมาคุกคามกาดารงชีวิตของมนุษย์ในรูปวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเป็น
สถานศึกษาหนึ่งที่เล็งเห็นความสาคัญจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกเสริมสร้าง และสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ให้รู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไปในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปลูกคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสานึกรักใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 เพื่อร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาและให้ความตื่นตัวเกีย่ วกับวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม
5.3 เพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
5.4 เพือ่ ให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีจิตสานึกในการ ดาเนินชีวิตว่าเป็น
หน้าที่ของทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
6.2 เชิงปริมาณ : คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
1,000
บาท
- ค่าใช้สอย

5,000

บาท

รวมงบประมาณ

6,000

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ป้าย

1,000

1,000

ค่าวัสดุ
1. ค่าป้ายไวนิล

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จานวน
2 มื้อ

100 ชุด

20

รวมงบประมาณ

4,000

5,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 100 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสานึกดีรัก และร่วมใส่ ใจสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษามีบรรยากาศที่สวยงาม รอบบริเวณภายนอกและภายในสะอาด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” 2561
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กี ฬ าเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ได้ออกกาลั งกายและใช้เวลาว่างให้ เกิด ประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ดังนั้ นจึ งมีค วามจ าเป็ นที่ จะต้องจัดซื้อวัส ดุ
เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกาลังกาย

5.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5.3 เพือ่ คัดนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอาเภอ จังหวัด อาชีวะเกมส์ และอื่นๆ
5.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มคี วามรัก สามัคคีในหมู่คณะ โดยการจัดแข่งขันกีฬาภายใน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยของวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั งงา มี จิ ต ส านึ ก ในการ ด าเนิ น ชี วิ ต ว่ า เป็ น หน้ า ที่ ข อง
ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด 1 ครั้ง
3. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์ 1 ครั้ง
4. ครู อาจารย์ คนงาน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 120 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
รวมงบประมาณ

6,900

บาท

13,100
20,000

บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ต้องการ
ค่าวัสดุ
1. ค่าป้ายไวนิล

1 ป้าย

1,000

1,000

2. ปูนขาว

50 ถุง

30

1,500

หมายเหตุ

3. ขนม (รางวัล)

6 ชุด

500

3,000

4. น้ามันมวย

5 ขวด

80

400

5. อุปกรณ์กีฬา

1,000

ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จานวน 2 มื้อ

120 ชุด

20

4,800

2. ค่าจ้างประกอบอาหารเที่ยง จานวน 1 มื้อ

120 ชุด

40

4,800

3. ค่าเช่าเต็น

5 หลัง

700

3,500

รวมงบประมาณ

20,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

1

ครั้ง

2. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด

1

ครั้ง

3. เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์

1

ครั้ง

4. คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม จานวน 120 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. ทาให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
2. ทาให้นักศึกษามีทักษะทางการกีฬา
3. ทาให้นักเรียนนักศึกษามีน้าใจเป็นนักกีฬา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการอาชีวต้านภัยยาเสพติด
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติท2ี่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่เป็นจานวนมาก และในปัจจุบัน
ยาเสพติ ด ได้ มี ก ารแพร่ ก ระจายทั้ ง ในชุ ม ชนและสถานศึ ก ษาท าให้ เยาวชนของชาติ ห ลงผิ ด และหมดอนาคต ดั ง นั้ น
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้อง
มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขและเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯมิให้หลงผิดได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อป้องกันยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในสถานศึกษา
5.2 เพื่อป้องกันนักศึกษายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด
2. สามารถป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได้
3. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
6.2 เชิงปริมาณ :
1. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
4. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จานวน 90 คน เข้าร่วมโครงการตรวจสารเสพติด
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน 2561 - กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

3,000 บาท

รวมงบประมาณ 3,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ป้าย

1,000

1,000

100 ชุด

20

2,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ค่าป้ายไวนิล
ค่าใช้สอย
1. ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง
รวมงบประมาณ

3,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาปลอดจากยาเสพติด
2. ได้ดาเนินการตรวจสารเสพติดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรู้และเข้าใจในโทษของยาเสพติดได้มากยิ่งขึ้น
2. สามารถป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จากรายงานการสรุปผลการตรวจหาสารเสพติด
ลงชื่อ.........................................ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.
มิติที่3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มิติที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
กิจกรรม อกท.เป็ นกิ จกรรมเสริมหลักสู ตรที่มุ่งเน้น ให้นั กศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิ บัติจริง ส่งเสริม ให้นั กเรีย น
นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ น าและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต นตามระบอบประชาธิ ป ไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีซึ่ง
เป็นรากฐานสร้างคนสู้งานในสังคมและประเทศชาติต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5.2 จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ตอ่ นักศึกษา
5.3 จัดกิจกรรมวิชาการภายนอกและภายในสถานศึกษา
5.4 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ
1. สามารถปลูกฝังให้ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสามารถเป็นผู้นาและปฏิบัติ ตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2. นักเรียน นั กศึกษามีความรู้ท างด้านทักษะวิชาชีพ ด้านกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
วิทยาลัย
3. สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านการเรียนสาขาเกษตร
6.2 เชิงปริมาณ
1. จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ปีการศึกษาละ

จานวน 1 ครั้ง

2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต้

จานวน 1 ครั้ง

3. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ

จานวน 1 ครั้ง

4. ดาเนินกิจกรรมภายในหน่วย และชมรม
จานวน 4 ชมรม
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1วิธีการดาเนินงาน
1. สารวจความต้องการของบุคลากรที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อมทักษะ การประกวดแสดง
2. จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ
3. ประชุมชี้แจง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ : พฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ
1. งานประชุมวิชาการระดับหน่วย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

2. งานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

3. งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

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

95,000

- ค่าเช่า
5,000
รวมงบประมาณ 100,000

บาท
บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
1. ค่าพันธุ์ไม้

15,000

2. ค่าหนังสือที่ระลึก

4,000

3. วัสดุฝึกซ้อมทักษะ ภาค ชาติ

66,000

4. วัสดุจัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย

10,000

ค่าเช่า
1. ค่าเช่าเต็นท์

5,000

รวมงบประมาณ

100,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts):
นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในรายวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes):
1. เลื่อนระดับสมาชิก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 10

คน

2. ดาเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบ

4

ชมรม

3. จัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย
4. ร่วมงาน อกท.ระดับภาค

1
1

ครั้ง
ครั้ง

5. ร่วมงาน อกท.ระดับชาติ

1

ครั้ง

หมายเหตุ

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผลการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น
10.2 ผลการเลื่อนระดับสมาชิก อกท. แต่ละระดับ
10.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดแสดง ในงานประชุมวิชาการ
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มัน่ การ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ


โครงการตามภาระงานประจา



โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในระบบการศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษา
แห่งใด ที่สามารถทาให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทาให้การดาเนินงานการเรียนการสอนของสถาบันเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ช่วยจะของปัญหาสุขภาพ ให้แก่ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา คือ เวชภัณฑ์และ
วัสดุทางการแพทย์ ที่จาเป็นเพื่อใช้สาหรับให้บริการ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยและได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรักษานักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้มีเวชภัณฑ์เพียงพอที่จะรักษาผู้ทดี่ ูเจ็บป่วยได้
5.3 เพือ่ ให้มีวัสดุทางการแพทย์ในการพยาบาลเบื้องต้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียนและบุคลากรหอพัก จานวน 100 คน มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ
6.1.2 จานวนเวชภัณฑ์ต้องมีไม่นอ้ ยกว่า 20 ชนิด เวชภัณฑ์ที่มคี ุณภาพได้มาตรฐานสากลและพอเพียงต่อ
การรักษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและพอเพียงต่อการรักษา
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1
2
3

เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปโครงการ

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

8,000

บาท

รวมงบประมาณ

8,000

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ยาแก้ ปวดประจาเดือน พอนสแตน
500 มล.
ยาธาตุน ้าขาวตรากระต่ายบิน

50 เม็ด

5

250

12 ขวด

38

456

น ้ามันมวย 120 cc

6 ขวด

60

360

ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด

12 ขวด

45

540

ยาอมแก้ เจ็บคอ

12 ซอง

25

300

Amoxy 500 mg แผงละ10 เม็ด

6 แผง

40

240

พาสเตอร์ ยา

3 กล่อง

55

165

ยาล้ างตา

6 ขวด

49

294

ยาหอมตรา 5 เจดีย์

20 ขวด

14

280

ยาแก้ ไอตราเสือดาว

15 ขวด

21

315

เค้ าเตอร์ เพนคูลเล็ก

6 หลอด

59

354

ยาหม่องตราลิงถือลูกท้ อ

10 ตลับ

20

200

เบตาดีน

12 ขวด

35

420

ยาดมตราโป๊ ยเซียน

12 หลอด

20

240

6 ขวด

45

270

12 กล่อง

10

120

คาลามายด์
ผ้้าปิ ดแผลขนาด 2 นิ้ว

หมายเหตุ

ครี มทาแก้ ไฟไหม้

3 หลอด

50

150

ผ้้ายืดกันเคล็ด

6 ม้ วน

30

180

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

แอลกอฮอล์

16 ขวด

16

256

ผ้้าปิ ดจมูก

17 กล่อง

120

2,040

ยาแก้ ภมู ิแพ้ ขวดเล็ก

12 กระปุก

30

360

6 ห่อ

35

210

รายการ

สาลีแผ่น
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ

8,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1

มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 50 คน

10.2

มีเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์เบื้องต้นเพียงพอต่อวิทยาลัย ฯ

10.3 นักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1

แบบสอบถามผู้รับบริการ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการ ตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2561

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มัน่ การ
2. ลักษณะโครงการ



โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา



โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)



3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะองค์กรใดมีบคุ ลากร
ที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จะทาให้การทางานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ ทุกคนทางานอย่างมีความสุข และเป็นการกระตุ้นให้
บุคลากรหันมาสนใจสุขภาพของตัวเอง งานพยาบาลจึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปีภายในวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการ

อานวยความสะดวกให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย งานพยาบาลจึงได้ประสานให้ทางโรงพยาบาลส่งเจ้าหน้ามาให้บริการ
แก่บุคลากรที่วิทยาลัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพังงา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บคุ ลากรให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
5.2 เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
5.3 อานวยความสะดวกแก่บุคลากรไม่ต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงเรียน
5.4 เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจะได้แก้กันได้ทันเวลา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะครู 30 คน
6.1.2 คนงาน และเจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี
6.2.2 ครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี
6.2.3 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1
2
3

สารวจบุคลากรผู้ที่มีความประสงค์ตรวจ
สุขภาพ
จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติการจัดโครงการ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน
มอบหมายหน้าทีร่ ับผิดชอบ

4

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5

ตรวจสุขภาพ
ประเมินผล และสรุปรายงานผล

6

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าใช้สอย
2,000 บาท
รวมงบประมาณ
2,000 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

100

20

2,000

ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่าง
รวมงบประมาณ

หมายเหตุ

2,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ
10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ
10.3

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1

แบบสอบถาม
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการ To Be Number One ประจาปี 2561

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.

มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่ อมหญิ งอุบ ลรัตนราชกัญ ญา สิริวัฒ นาพรรณวดี ได้กาหนดกลยุท ธ์
ขับเคลื่อนโครงการ โดยจัดการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประเภทต่างๆ ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมรวม
พลสมาชิก To Be Number One” ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศเป็นประจา
ทุกปี การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ
พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น ช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
โดยมีหลักดาเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใช้

สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สาคัญสาหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการดาเนินงาน “เพื่อน
ช่วยเพื่อน” สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทากิจกรรมที่สนใจ สร้างสุขและเกิดสุข สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
ที่มีศักยภาพจะทาให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการ
ดาเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
“วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดารง
ความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ” โดยการดาเนินงานใช้วิธีบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให้เป็นไปด้วยความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม มี
ความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตามพระปณิ ธานขององค์ประธาน
โครงการ การสนับสนุนการดาเนินงาน To Be Number One
5. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม To Be Number One ของสถานศึกษา
6.2 เพือ่ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก
6.3 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชือ่ มั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
6.5 เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์
2. เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุ่มเพื่อนได้
3. เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
4. เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยการสนับสนุนของสังคม
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 90 คน
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2561 - กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
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

1. ป้ายไวนิล

1 ป้าย

2,000

2,000

2. โฟร์มบอร์ด

3 แผ่น

1,000

3,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

5,000
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์
2. เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาทั้งจากตนเองและกลุ่มเพื่อนได้
3. เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
4. เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยการสนับสนุนของสังคม
ผลลัพธ์ (Out comes):
นักศึกษาสามารถนาประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและบูรณาการกับการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายชัยพันธุ์ กชกันพยันต์)

โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจินตนา ศิริธรรม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.

มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1เพิ่มปริมาณผูเ้ รียนสายอาชีพและสร้างโอกาส
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.
มี ก ารระบบการดู แ ลโดยแบ่ งให้ นั ก เรีย นอยู่ ต ามห้ อ งพั ก ตามอั ต ราส่ ว น นั ก เรีย น 4 คนต่ อ 1 ห้ อ งพั ก วิ ท ยาลั ย ได้ อ านวย
ความสะดวกยกเว้น ค่ าใช้ จ่ายห้ องพั ก รวมถึงระบบการใช้ไฟฟ้ า และน้ าประปา ฉะนั้ น การที่ ได้ มี การส่ งเสริม ฝึ ก วินั ยให้ มี
ความรับผิดชอบ มีความประหยัด จะเป็นการสร้ างจิตสานึกให้ใส่ใจในคุณค่าขอพลังงานต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม
และยังเป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตั ิในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย มีน้าใจ ให้แก่นักเรียน
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
5.4 เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู้จักดาเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
5.5 เพือ่ เป็นการร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจติ สานึกในการอยู่ร่วมกันใน
การร่วมแก้ปญ
ั หาภาวะโลกร้อน
6.2 เชิงปริมาณ : หอพั ก โครงการปฏิ รู ป เกษตรเพื่ อ ชี วิ ต วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั งงา จ านวน 2 แห่ ง
(หอพักนักเรียนชาย จานวน 1 แห่ง หอพักนักเรียนหญิงจานวน 1 แห่ง)
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560-กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ หอพักนักเรียนโครงการปฏิรปู เกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบล
ถ้า อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ

-

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. นักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตเข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. มีการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
2. นักเรียน นักศึกษา มีความจิตสานึกในการร่วมกันประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพือ่ ชีวิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ.......................................ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นางจินตนา ศิริธรรม)
โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางจินตนา ศิริธรรม งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.

มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1เพิ่มปริมาณผูเ้ รียนสายอาชีพและสร้างโอกาส
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

มาตรฐานที่ 3ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.

มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ1 ห้องพัก การส่งเสริมโดยยึดหลัก
คุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียน
ตระหนั ก ส านึ ก ในบทบาทภาระหน้ า ที่ ข องตนน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ต น
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมด้วยการประกวดแข่งขันเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสและเสริมสร้าง กระตุ้น ให้กาลังใจ อันนาไปสู่
การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองและองค์กร
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อฝึกแนวคิดการปฏิบตั ิในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย
5.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมนา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ
สะอาด สามัคคี มีนาใจ
้
5.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
5.4 เพื่อฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน มีเหตุมผี ล และรู้จักดาเนินชีวิตอย่างปลอดภัย
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
นั ก เรี ย นเป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ในโดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมน า
8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักสานึก
ในบทบาทภาระหน้าที่ของตนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 เชิงปริมาณ :
หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จานวน 2 แห่ง (หอพักนักเรียนชาย
จานวน 1 แห่ง หอพักนักเรียนหญิงจานวน 1 แห่ง)
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมวางแผนการดาเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดกิจกรรมตามที่กาหนดไว้
5. ประเมินผล และสรุปรายงานผล
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 - กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ หอพักนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตาบลถ้า
อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ -

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts):
1. นักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตเข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียนมีการร่วมพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
2. นักเรียนมีความจิตสานึกในการร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางจินตนา ศิริธรรม)
โครงการ ตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ประจาปี 2561
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มัน่ การ
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการตรวจสุขภาพของนักศึกษาของวิทยาลัยมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะครู นักศึกษาและ
ผู้ปกครองจะได้ทราบว่านักศึกษาคนใดมีปัญหาในเรื่องสุขภาพบ้าง เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพ เมื่อมีปัญหาจะได้
แก้ไขได้ทัน และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง การมีสุขภาพดีจะทาให้นักเรียนและนักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และเป็น
การกระตุ้นเตือนให้ นักเรียน และผู้ปกครองหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ งานพยาบาลจึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพ ภายใน
วิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสขุ ภาพดีถ้วนหน้า
5.3 เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน
6.2 เชิงคุณภาพ

6.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560
ต.ค.
60

1
2
3
4
5
6
9.

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

พ.ย.
60

ธ.
ค.
60

ม.ค.
61

ก.
พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

สารวจนักศึกษาที่มคี วามประสงค์ตรวจ
สุขภาพ
จัดทาโครงการเสนอขอความเห็นชอบ
และอนุมัติการจัดโครงการ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน
มอบหมายหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสุขภาพ
ประเมินผล และสรุปรายงานผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าตอบแทน บาท
รวมงบประมาณ
- บาท
10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ
10.2

ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ

10.3

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1

ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีแฟ้มสะสมงาน 100%

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ

นางสาวฉัตรชนก มั่นการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

ส.ค.
61

ก.ย.
61

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนมีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒ นาให้นักเรียนได้รับการพัฒ นาทั้งทางด้านความรู้
ทักษะ ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนก็สามารถสร้าง
เสริมให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และมีทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียนได้ตระหนัก
ว่า การที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงานสาหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ
รวมถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วม เพราะจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในโอกาสต่อไปในภายภาคหน้าเป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน จัดทาแฟ้มสะสมงานเก็บรวบรวม ประวัติข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน
นักศึกษา
5.2. เพื่อเป็นข้อมูลในการรับรองหนังสือต่างๆ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในระบบปกติ 60 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2. นักเรียน นักศึกษาในระบบปกติเก็บสะสมผลงานลงในแฟ้ม
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

1
2
3
4
5

กิจกรรม

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินงานตามโครงการฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา
ติดตามผลงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
6,000 บาท
รวมงบประมาณ
6,000 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1. แฟ้มสะสมงาน
60
100
6,000
รวมงบประมาณ
6,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษาระบบปกติทุกคนมีแฟ้มสะสมผลงาน 100%
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1

บันทึกการควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการอบรมการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มัน่ การ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ภายในสถานศึกษา
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ทักษะมีการพัฒนาคุณลักษณะที่ประสงค์ สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสามรถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดังนั้นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และมีทักษะด้านต่างๆ มีการสร้างเสริมลักษณะนิสยั ที่ดี ทุกคนมีแฟ้มสะสม
ผลงานสาหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้ที่ได้เรียนรู้ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมเพราะจะเป็น
ประโยชน์กับการศึกษาในโอกาสต่อไปในภายภาคหน้าเป็นอย่างดี วิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสาคัญให้นกั เรียน นักศึกษาทุกคน
จัดทาแฟ้มสะสมผลงาน

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานสมารถจัดทาแฟ้มได้อย่างถูกต้อง
5.2 เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.3 เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพของผู้เรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในระบบปกติ จานวน 60 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยมีการจัดเก็บแฟ้มผลงานอย่างเป็นระบบ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ที่

1
2
3
4
5
6
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนการปฏิบตั ิงาน
จัดอบรมการจัดทาแฟ้ม
สรุปผลการการดาเนินงาน
รายงานผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าอาหาร
1,400
บาท
- ค่าวัสดุ
4,800
บาท
- ค่าวิทยากร
1,800
บาท
รวมงบประมาณ
8,000 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1. อาหารว่าง
70 ชุด
20
1,400
2. วิทยากร
6 ชม.
300
1,800
3. ป้ายไวนิล
1 แผ่น
1,000
1,000
4. ปากกาเมจิก
5 กล่อง
100
500
5. กระดาษบรูฟ
100 แผ่น
3
300

6. กระดาษโฟโต้
7. ดินสอไม้
8. ปากกาน้าเงิน
9. ยางลบ
10. กระดาษ A4
12. กระดาษปก
13. กระดาษรองปก
รวมงบประมาณ

3 ห่อ
7 กล่อง
72 ด้าม
70 แท่ง
5 รีม
1 รีม
6 รีม

150
50
10
5
120
140
65
8,000 บาท

450
350
720
350
600
140
390

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทาแฟ้มสะสมงานเป็นรายบุคคล
10.2 สามารถใช้ข้อมูลในแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1

แบบสอบถาม
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจางานการเงิน

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์ ทองมาก /หัวหน้างานการเงิน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ


โครงการตามภาระงานประจา



โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....2 และ 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
เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางการเงิน ที่ต้องจัดเก็บไว้สาหรับรอการตรวจสอบย้อนหลัง เป็นระยะเวลา
หลายปีแต่ผู้เก็บเอกสารยังมีน้อย ไม่สามารถเก็บเอกสารได้หมด เพราะเอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี เพื่อให้การเก็บเอกสาร
เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ งานการเงินจึงจาเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสารการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการ
ชารุดหรือเสียหายและเกิดผลดีต่อวิทยาลัย และการจัดทาเอกสารทางการเงิน บางครั้งต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารสีเพื่อให้มี
หลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นและตรวจสอบได้ง่าย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์สี
ในการจัดทาเอกสารดังกล่าว

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทาเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ให้กับวิทยาลัย
5.2 เพื่อการเก็บรักษาเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
5.3 เพื่อพัฒนาการจัดทาเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตู้เก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้
6.1.2 เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ต จานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้งานการเงินมีที่เก็บเอกสารสาคัญของวิทยาลัย
6.2.2 เพื่อให้งานการเงินมีเครื่องปริน
้ เตอร์สีใช้ในการปฏิบัติงาน

7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

1
2
3

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินงานโครงการ
สรุปผลโครงการ

/
/

/

/
/

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
รวมงบประมาณ ..................15,590.-......................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-เครื่องสารองไฟ

5 เครื่อง

3,200

16,000.-

-ตู้เก็บเอกสาร

1 ตู้

4,900.-

4,900.-

-ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู

1 ตู้

5,700.-

5,700.-

1 เครื่อง

4,990.-

4,990.-

ค่าครุภัณฑ์

-เครื่องปริ้นเตอร์สีอิงค์เจ็ต
รวมงบประมาณ

31,590.* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

บาท

หมายเหตุ

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ผลผลิต (Out puts) มีตู้เอกสารงานการเงินเพื่อเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและมีเครื่อง

ปริ้นเตอร์สเี พื่อจัดทา

เอกสารทางการเงินให้มีความชัดเจนมากขึ้น
10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางไพรัตน์ ทองมาก )
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจางานบัญชี
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ งานบัญชี
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจา
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
ตัวบ่งชี้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล เนื่องจากในการปฏิบัติงานทางบัญชี มีการใช้เครื่องปริ้นเตอร์เพื่อพิมพ์งานเกี่ยวกับ
งานบัญชี เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ จาเป็นต้องเครื่องปริ้นที่น้าหมึกคงทน ไม่ลอกซึม และตรวจสอบได้ง่าย ทา
ให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องปริ้นเตอร์ที่ได้มาตรฐานในการจัดทาเอกสารดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทาเอกสารทางบัญชีให้กับวิทยาลัยฯ
2. เพื่อพัฒนาการจัดทางานบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 ป้าหมายเชิงปริมาณ
เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อให้งานบัญชีมีเครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในการดาเนินงาน
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นตอน
การดาเนินการ

พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย.

หมาย
เหตุ

พ.ศ.2561
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
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

อุดหนุน

บกศ.

อื่นๆ...........

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

1 เครื่อง

14,500

14,500

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์
รวมเงินทั้งสิ้น

14,500

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลผลิต (Out puts) : ได้เอกสารในการประกอบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- ผลลัพธ์ (Out comes): การพิมพ์งานทางการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเอกสารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน
11. การประเมินผล
ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางทัศน์ดาว นันทโย)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศิริพร วรรธกานนท์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่……3…………………………………..
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท…ี่ …6……………………………………..

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2.............ตัวบ่งชี้...2.2,2.3,2.6.....................................
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร จะต้องมีเครื่องใช้สานักงานประกอบ
ในการท างานซึ่ งจะต้ อ งติ ด ตั้ งไว้ ในห้ อ งส านั ก งานศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างรวดเร็ ว
สะดวกสบาย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะ จาเป็นต้องสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่องพร้ อม
ทั้งเครื่องปริ้น ที่น้ าหมึ กคงทน จ านวน 1 เครื่อ ง ไม่ ล อกซึม และตรวจสอบได้ ง่าย ท าให้ การท างานเกิ ด ประสิท ธิภ าพ จึ ง
จาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องปริ้นเตอร์และตู้เก็บเอกสารที่สามารถเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ได้
มาตรฐานในการจัดทาเอกสารดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร ให้กับวิทยาลัยฯ
2. เพื่อพัฒนาการจัดทางานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู้
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- เพื่อให้งานศูนย์บ่มเพาะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในการดาเนินงาน และตู้เก็บเอกสาร
เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระเบียบเรียบร้อย
7. สถานที่ดาเนินการ

ห้องศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา
ขั้นตอน
การดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2560
ต.ค. พ.ย.

หมาย
เหตุ

พ.ศ.2561
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
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ
ปวช.
ปวส.
ครุภัณฑ์ ...........41,500............... บาท

อุดหนุน

บกศ.

อื่นๆ...........

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการ
จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

(หน่วย)

(บาท)

(บาท)

- เครื่องคอมพิวเตอร์

1 เครื่อง

22,000

22,000

- เครื่องปริ้นเตอร์

1 เครื่อง

14,500

14,500

1 ตู้

5,000

5,000

รายการ

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์

-ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
รวมเงินทั้งสิ้น

41,500

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลผลิต (Out puts) : ได้เอกสารในการประกอบการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- ผลลัพธ์ (Out comes): การพิมพ์งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเอกสารทื่
สามารถเก็บไว้ได้นาน
11. การประเมินผล
ลงชื่อ ................................. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางศิริพร วรรธกานนท์)
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา อ้นสุวรรณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....................3.......................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..........1,3,4,5,7.............................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.......................... ตัวบ่งชี้..................2.3, 2.8, 2.13...................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปิดรับนักศึกษาทั้งที่เป็นเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จบชั้น
ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทา หรือจะศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตร
ให้กับเกษตรกร หรือผูส้ นใจ ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาคนในภาคการเกษตร ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้

มีโครงการนี้ขึ้น เมื่อสนองความต้องการของชุมชน โดยให้นักศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 60 วัน และเรียนที่กลุ่มที่ตั้ง
ของนักศึกษา โดยให้ทาโครงการเกษตรควบคู่กันไป
5. วัตถุประสงค์
5.1เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท
5.2เพื่อเป็นการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาให้กับเกษตรกร และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
5.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. ประเภทเกษตรกรรม ให้กับบุคคลทั่วไป
6.2 เชิงปริมาณ :เพื่อเพิ่มจานวนผู้เรียนของวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 200 คน รวมทุกชั้นปี
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
60 60 60 61 61 61 61 61

มิ.ย. ก.ค.
61 61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์
.................................30,000.................................. บาท
รวมงบประมาณ ...........................30,000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 เครื่อง

30,000

30,000

ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
รวมงบประมาณ

30,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

หมายเหตุ

ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และวิชาการ สามารถไปปรับใช้ ใน
การประกอบอาชีพ และชีวิตประจาวัน 2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ เทคนิคทาง
การเกษตรได้
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
จากรายงาน จากผลการดาเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวัลประภา อ้นสุวรรณ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาแผนกวิชาช่างกลเกษตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....................3.......................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..........1,3,4,5,7.............................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.......................... ตัวบ่งชี้..................2.3, 2.8, 2.13...................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาช่างกลเกษตรมีการสอนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส. ซึ่งในการทาการเรียนการสอน
แผนกวิชาช่างกลเกษตรต้องใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ประกอบกับแผนก
วิชาช่างกลเกษตรไม่มีคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ให้นักศึกษาได้ทาการเรียนการสอนอีกทั้งแผนกวิชาไม่ได้ขอจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์มาเป็นระยะเวลา 10 ปี จึงมีความจาเป็นในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช.และปวส.
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
5.3 เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ของสื่อการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส.
6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับ ปวช.และปวส.
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

60

61

61

61

60

60

61

61

61

61

61

61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์
.................................55,000.................................. บาท
รวมงบประมาณ ...........................55,000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

โปรเจ็คเตอร์

1 เครื่อง

25,000

25,000

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

1 เครื่อง

25,000

25,000

1 จุด

5,000

5,000

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้สอย
วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
รวมงบประมาณ

55,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส.
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาได้รบั ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องปลอดภัย
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
จากรายงาน จากผลการดาเนินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาแผนกวิชาพืชศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....................3.......................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..........1,3,4,5,7.............................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.......................... ตัวบ่งชี้..................2.3, 2.8, 2.13...................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกวิชาช่างกลเกษตรมีการสอนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส. ซึ่งในการทาการเรียนการสอน
แผนกวิชาต้องมีการใช้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งครุภัณฑ์บางส่วนชารุดไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และใช้งานได้ ซึ่งมีความจาเป็นในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งระดับ ปวช.และปวส.
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : ได้ครุภณ
ั ฑ์แผนกวิชาพืชศาสตร์ จานวน 7 รายการ
6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับ ปวช.และปวส.
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

60

61

61

61

60

60

61

61

61

61

61

61

1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์

.................................92,000.................................. บาท

รวมงบประมาณ ...........................92,000............................... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

เครื่องตัดหญ้า

1 เครื่อง

10,000

10,000

คอมพิวเตอร์แบบพกพา

1 เครื่อง

25,000

25,000

เครื่องปริ้นเตอร์ Laser

1 เครื่อง

10,000

10,000

เครื่องปริ้นเตอร์ inkjet

1 เครื่อง

5,000

5,000

พัดลมโคจร

16 ตัว

2,000

32,000

เครื่องรีเฟกโตมิเตอร์

1 เครื่อง

10,000

10,000

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

92,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช.และปวส. มีอปุ กรณ์ใช้งาน
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาได้รบั ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องปลอดภัย
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
จากรายงานติดตามผล
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรี อุทัย บุตตโลบล)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร์ บุญชัด
2.ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.......2.......................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบ่งชี้................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จาเป็นต้องเรียนรู้
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับ
วัย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้
5.2 ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าที่ชารุดได้

5.3 แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด
5.4 ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตั ิตามจุดประสงค์รายวิชาได้
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
จานวน 14 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ................................
- ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณ

18,000
18,000

บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

3 เครื่อง

6,000

จานวนเงิน

ค่าครุภัณฑ์
1. จักรเย็บผ้า
รวมงบประมาณ

18,000

18,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝึกเพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- จากการสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานสารบรรณ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางมณีโชติ ช้างศรี /หัวหน้างานสารบรรณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

หมายเหตุ

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่....2 และ 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
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดส่งเอกสารราชการที่สะดวกถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ให้กับวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้รับ-ส่งเอกสารราชการของวิทยาลัยให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ที่

1
2
3

กิจกรรม

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินงานโครงการ
สรุปผลโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61
/
/ / /
/

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์..............5,032..-..............................บาท
รวมงบประมาณ ...............5,032.-......................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์
เครื่องโทรสาร
1 เครื่อง
5,032
รวมงบประมาณ
5,032.บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ผลผลิต (Out puts) มีเครื่องโทรสาร เพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการของวิทยาลัยให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานสารบรรณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางมณีโชติ ช้างศรี )
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานแนะแนว
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่1 เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท1ี่ การประเมินภายนอกสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 17,18
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.........4.................... ตัวบ่งชี.้ ......4.1............................................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่งานแนะแนวฯมีหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อทั้งในวิทยาลัยฯและที่อื่นๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา
ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความรู้ความเข้าใจในการเกษตรทีแ่ ท้จริงและประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อในสายอาชีพ
ที่เปิดสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนนั้นๆไปประชาสัมพันธ์ชวนน้อง
ที่โรงเรียนเดิมเข้ามาเรียนตามโครงการ “พี่ชวนน้องเรียนวษท.พังงา”
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
3. เพื่อให้รุ่นพี่ที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้ชักชวนรุ่นน้องที่โรงเรียนเดิมเข้ามาเรียนมากขึ้น
6. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
6.1 นักเรียนม.3 และม.6 ในเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 40-50 โรงเรียน สามารถเข้าใจในการ เรียนการ
สอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น
6.2 นักเรียนเข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
6.3 นักเรียนในระดับพื้นฐานใน จ.พังงา ภูเก็ต และกระบี่ได้รู้จักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น

เชิงปริมาณ
6.4 สามารถทาให้มีนักเรียนเข้ามีเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
6.5 ครู-ผู้ปกครอง -นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น
7. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในเขตการศึกษาเขตจ.พังงา และกระบี่
8.การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ พ.ย. 2560 – ก.พ 2561
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.

หมาย
เหตุ

1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ....................................
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
5,000
บาท
รวมงบประมาณ ..................5,000.............. บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 เครื่อง

5,000

5,000

หมายเหตุ

ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปริ้นเตอร์
รวมงบประมาณ

5,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดการเรียนรู้
และแนวทางการเรียนการสอนและการดารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ผลลัพธ์ (Out comes): 1.มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมาขึ้น
2.นักเรียนที่เข้ามามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพังงามากขึ้น
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางปวีณา อยู่มะนะ)
โครงการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน
1. หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา

2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ้ 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) การดาเนินการจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ โดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ความสวยงาม การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ตามรายวิชาการจัดและตกแต่งภูมิทัศน์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาดาเนินการจัดการแต่งงานภูมิทัศน์ ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อผลิตวัสดุตกแต่งในงานภูมทิ ัศน์
6.เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานได้ตามสภาพจริง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผลิตพันธุ์ไม้ต้นทองอุไร จานวน 50 กระถาง
7.การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
1.เขียนโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
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.


2.จัดซื้อวัสดุ
3.ดาเนินงานโครงการ
4.สรุปประเมินผล






















หมาย
เหตุ

7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................
- ค่าวัสดุ
รวมงบประมาณ

30,000
30,000

บาท
บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1.ต้นทองอุไร

50 กระถาง

300 บาท

15,000

2. ปุ๋ยคอก

300 กระสอบ

50 บาท

15,000

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

30,000

บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต - ผลิตวัสดุตกแต่งในงานภูมิทัศน์ได้
ผลลัพธ์ -นักศึกษามีทักษะในการจัดตกแต่งดูแลสวน จานวน 15 คน
10. การประเมินผล
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ........................... ผู้เสนอโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
1.ชื่อโครงการ

โครงการสอนวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
ลักษณะโครงการ โครงการ/งานต่อเนื่อง โครงการ/งานใหม่
2. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา
3. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
4. สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาพืชศาสตร์
5. หลักการและเหตุ
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ประโยชน์ในงาน
ตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯใช้เป็นแปลงสาธิตให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานตามสายวิชาการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
6. วัตถุงประสงค์
1. เพื่อใช้ประกอบกิจกรรม ฝึกทักษะการเรียนการสอนของครู อาจารย์ นักศึกษา
2. เพื่อผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้สาหรับตกแต่งสถานที่ภายในวิทยาลัย
7. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักศึกษาได้รบั การฝึกปฏิบตั ิงานได้ตามสภาพจริง
เป้าหมายเชิงปริมาณ - ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จานวน 1000 ต้น

8. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ
8.1 การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1  ความพอประมาณ
8.1.2  ความมีเหตุผล
8.1.3  การมีภูมคิ ุ้มกันที่ดี
8.1.4 เงื่อนไข  ความรู้  คุณธรรม
8.2 สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสอศ. คือ
สนองพันธกิจของวิทยาลัยฯ คือ
-จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(เกษตรกรรม)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง
เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
- ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้
สนองยุทธศาสตร์ของสอศ. คือ
-ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
8.3 สนับสนุนมาตรฐาน
การประเมินภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2, 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3, 5.1, 5.2
 การประเมินภายนอกสถานศึกษา มาตรฐานที่ - ตัวบ่งชี้ที่ 9. แผนการดาเนินงาน
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

10. แผนการใช้จ่าย
หมวดรายจ่าย
ระยะเวลาที่ใช้
แหล่งค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
จ่าย
ปวช.
ปวส.
อุดหนุน
บกศ.
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
ต.ค.57– ก.ย.58
45,500.- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดิน
รวม
10,000.11.ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต

- ผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้จานวน 1000 ต้น
ผลลัพธ์
-นักศึกษาได้ทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนาความรูไ้ ม้ประกอบอาชีพได้
13. การประเมินผล
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการสอนวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

30 ซอง
140 ใบ
250 ต้น

50 บาท
25 บาท
20 บาท
10,000.-

1,500.3,500.5,000.-

ค่าวัสดุ
1. เมล็ดพันธุไ์ ม้ดอก
2. กระถางพลาสติก
3. พันธุ์ไม้ประดับ
รวมเงินทั้งสิ้น
ประมาณการรายรับ – บาท

ลงชื่อ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)
โครงการสอนวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร
1. หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการ/งานต่อเนื่อง  โครงการ/งานใหม่
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเ้ 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) การดาเนินการวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร โดยดาเนินงานบูรณาการให้
เข้ากับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นการสนับสนุนของวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสอดคล้องกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง
6.เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ทาให้นักศึกษามีทักษะวิชาชีพเกษตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ปลูกผักสวนครัวในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 5 ชนิด
7.การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ
1.เขียนโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

หมาย

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.


2.จัดซื้อวัสดุ
3.ดาเนินงานโครงการ





















4.สรุปประเมินผล



7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
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

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. เมล็ดพันธุผ์ ัก
2. ปุ๋ยคอก
รวมงบประมาณ

30 ซอง

50 บาท

1,500

70 กระสอบ

50 บาท

3,500

5,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต - ปลูกผักสวนครัวในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 5 ชนิด
ผลลัพธ์ - นักศึกษาได้มีทักษะการเกษตร เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
10. การประเมินผล
สรุปรายงานผลโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นายยุทธนา สุขจิรัง)

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม
นางวัลประภา อ้นสุวรรณ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบ่งชี้............14,15,17,37..........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม จัดทาขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนการสอนราย วิชาหลักพืช
กรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเป็นแหล่งสาธิตให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ตามรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบตั ิการปลูกผัก อย่างมีระบบโดยการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหาในการผลิต
การจัดการหลังการผลิต และจาหน่าย
5.2 เพื่อให้มีเจตคติ และนิสัยทีด่ ีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะ ประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 สามารถผลิต และพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 ใช้สอนนักศึกษา ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ
6.2.2 ให้นักศึกษาทาแปลงปลูกผักคนละ 5 แปลง
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เขียน-นาเสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ดาเนินการ
สรุป-ประเมินผล

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

............... ...........4,000......................................... บาท

รวมงบประมาณ ............................4,000.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก

20 ซอง

20

400

-ปุ๋ยคอก(มูลวัว)

50 กระสอบ

50

2,500

-ปุ๋ยสูตร 15-15-15

1 กระสอบ

1,100

1,100

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

4,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา หลักพืชกรรม
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ปฏิบัติการปลูกผัก 2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพเกษตร
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากการเรียนของนักเรียน
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นางวัลประภา อ้นสุวรรณ)
โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา อ้นสุวรรณ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบ่งชี.้ ...........14,15,17,37..........................

4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก จัดทาขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนการสอนราย วิชา
โครงการผลิตพืชผัก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเป็นแหล่งสาธิตให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน
ตามรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบตั ิการปลูกผัก อย่างมีระบบโดยการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา.ในการผลิต
การจัดการหลังการผลิต และจาหน่าย
5.2 เพื่อให้มีเจตคติ และนิสัยทีด่ ีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะ ประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 สามารถผลิต และพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 ใช้สอนนักศึกษา ปวช.2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการผลิตพืชผัก
6.2.2 ให้นักศึกษาทาแปลงปลูกผักคนละ 3 แปลง
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ที่

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรม

1 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

........................................6,000......................................... บาท

รวมงบประมาณ ............................6,000.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

10 ซอง

20

200

ค่าวัสดุ
-ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก

หมายเหตุ

-ปุ๋ยคอก(มูลวัว)

50 กระสอบ

50

2,500

-ปุ๋ยสูตร 13-13-21

1 กระสอบ

1,100

1,100

-ปุ๋ยสูตร 15-15-15

1 กระสอบ

1,100

1,100

-ปุ๋ยสูตร 46-0-0

1 กระสอบ

1,100

1,100

รวมงบประมาณ

6,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา โครงการผลิตพืชผัก
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ปฏิบัติการปลูกผัก 2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพเกษตร
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากการเรียนของนักเรียน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางวัลประภา อ้นสุวรรณ)
โครงการสอน รหัสวิชา 2501-2006 วิชาดินและน้าเพื่อการเกษตร
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พนั ธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งชี้ 6.4
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยดึ ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการทางานที่มีการ
ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ วิชารหัสวิชา 2501-2006 ดิน
และน้าเพื่อการเกษตรเป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสาคัญของดินและน้าเพื่อการเกษตร ชั้นดิน ชนิด ส่วนประกอบและ
โครงสร้างของดิน การวิเคราะห์ดนิ และน้าเบื้องต้น การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน้าและวิธีการให้น้าเพื่อการเกษตร
ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการสอน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้าเพื่อการเกษตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา

สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์และจัดการเกี่ยวกับดินและน้าเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปวช.3 รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้าเพื่อการเกษตร ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้าเพื่อการเกษตร ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2561
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560-กันยายน 2561
ที่

1
2
3
4
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ............................5,345............................. บาท
- ค่าใช้สอย.............................4,655.................................บาท
รวมงบประมาณ ........................10,0000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เคและ กรดด่าง ของดิน NPK pH Test Kit for
soil
2. ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก

1 ชุด

4,945

4,945

20ซอง

20

400

ค่าใช้สอย
1.ค่าจ้างติดตั้งระบบให้น้าพืชเพื่อ
การเกษตรพร้อมอุปกรณ์
รวมงบประมาณ

1จุด

4,655

4,655

10,000บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและน้าเพื่อการเกษตร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี................................. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(อุทยั บุตตโลบล)
โครงการสอน รหัสวิชา 2501-2216 วิชา การขยายพันธุ์พืช
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.4
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ดวยในภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2561แผนกวิชาพืชศาสตร ไดเปดสอนรายวิชาการขยายพันธุ์พืช บริบทรายวิชามีทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีตองานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชาจึงมีความจา
เปนตองจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบูรณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้อง
5.2 เพื่อใชเปนแปลงฝกปฏิบัติงานในรายวิชา การขยายพันธุ์พืช
5.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา และเกษตรกร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2216วิชา การขยายพันธุ์พืช ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560-กันยายน 2561
ที่

1
2
3
4
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
60. .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ............................10,000............................. บาท
รวมงบประมาณ ........................10,000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ต้นแม่พันธุ์กิ่งตอน
2. ต้นแม่พันธุ์แบบทาบกิ่ง
3. มีดและใบมีด
4. ต้นแม่พันธุ์แบบอื่นๆ
รวมงบประมาณ

50 กิ่ง
50 กิ่ง
10 ชุด
50 กิ่ง

50
50
250
250
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

2,500
2,500
2,500
2,500

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2216วิชา การขยายพันธุ์พืช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ......................................... ผู้เสนอโครงการ
(อุทัย บุตตโลบล)
โครงการสอน รหัสวิชา 3502-2211 วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 6 ตัวบ่งชี้ 6.4
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการทางานที่มีการ
ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ วิชารหัสวิชา 3502-2211 วิชา
สารชีวภาพในงานผลิตพืช เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสาคัญและประโยชน์ของสารชีวภาพ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการทางานของสารชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการออก
ฤทธิ์ การผลิต การเตรียมและใช้สารชีวภาพ ข้อพิจารณาในการใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืช
ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการสอน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้
เข้าใจความสาคัญ ชนิดและประเภท กลไกการทางาน หลักการและกระบวนการในการผลิตและใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืช
สามารถวางแผน จัดเตรียม ผลิตและใช้สารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงประโยชน์และ
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปวส.2รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2561
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2561
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ที่

1
2
3
4
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60 60
61 61 61
61

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ............................15,000............................. บาท
รวมงบประมาณ ............................15,000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ข้าวสารเจ้า
2. สาลีขนาด 150 กรัม
3. ยางรัดวงเล็ก
4. แอลกอฮอล์ 70 % ขนาด 450 ซีซี
5. ถุงพลาสติกใสทนร้อน ขนาด 8 X
12นิ้ว
6. หัวเชื้อไตรโครเดอร์มา
7. หม้อหุงข้าวขนาด 5 ลิตร
8. กล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน
9. สารชีวภัณฑ์สาเร็จรูป
รวมงบประมาณ

50ก.ก.
3 ม้วน
3 ก.ก.
3 ขวด
3ก.ก.

35
50
145
85
130

5 ขวด
180
1 ใบ
2,850
1ใบ
700
10 ชุด
257
15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1,750
150
435
255
390
900
2,850
700
2,570

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษา ปวส.2ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนที่ 2ปี
การศึกษา 2561สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต. ......................................... ผู้เสนอโครงการ
(อุทัย บุตตโลบล)
โครงการสอน รหัสวิชา 3502-2209 วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งชี้ 6.4
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษะผ่านการทางานที่มีการ
ค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู้ วิชารหัสวิชา 3502-2209 การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความความสาคัญชนิดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช การเจริญของ
ชิ้นส่วนพืชที่นามาเพาะเลี้ยง เครื่องมืออุปกรณ์ ใ นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื ช อาหาและการเตรียมอาหารสาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเลือก การเตรียมการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช การชักนาให้เกิดแคลลัส การย้ายแคลลัส การเพาะเลี้ยง
เอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณู การเกิดออร์แกโนเจเนเซีสและเอมบริโอเจนเนซีส เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปฏิบัติ
ดูแลรัก๋ษา ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร
ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการสอน รหัสวิชา 3502-2209วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิ ชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวนเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาปวส.1รหัสวิชา 3502-2209วิชา การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช ภาคเรียนที่
2ปีการศึกษา 2561
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา ปวส.1 รหัสวิชา 3502-2209วิชา การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อพืช ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา
2561
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
ที่

1
2
3
4
9.

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.
.
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60 60
61 61 61
61

กิจกรรม

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ............................20,000............................. บาท
รวมงบประมาณ ............................20,000............................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ต้นแม่พันพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รวมงบประมาณ

2,000 ต้น

10
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

20,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษา ปวส.1ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2209 วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ภาคเรียนที่ 1ปี
การศึกษา 2561 สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ลงชื่อ ว่าที่ร.ต. ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(อุทัย บุตตโลบล)
โครงการสอน รหัสวิชา 2501-2008วิชาการเกษตรผสมผสาน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน / เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที6่ ตัวบ่งชี้ 6.4
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ดวยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 แผนกวิชาพืชศาสตร ไดเปดสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสานบริบทรายวิชามี
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดตี องานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชาจึงมี
ความจาเปนตองจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบูรณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเปนแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน
5.2 เพื่อใชเปนแปลงฝกปฏิบัติงานในรายวิชาการเกษตรผสมผสาน รายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร
5.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา และเกษตรกร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2008วิชา การเกษตรผสมผสาน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560-กันยายน 2561
ที่

1
2
3
4
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
60. .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ดาเนินโครงการ
สรุป ติดตาม ประเมินผล
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ............................15,000............................. บาท
รวมงบประมาณ ....................15,000.......................... บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
1. ปุ๋ยคอก
2. ปุ๋ยสูตร 15-15-15
3. ปุ๋ยสูตร 46-0-0
4. ก้อนเชื้อเห็ด
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

100 กระสอบ
50
2 กระสอบ
1,000
2 กระสอบ
1,000
300 ก้อน
20
15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

5,000
2,000
2,000
6,000

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2008วิชา การเกษตรผสมผสาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
ลงชื่อ ว่าที่ร.ต. ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(อุทัย บุตตโลบล)
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร์ บุญชัด /แผนกวิชาสัตวศาสตร์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มิติที่ 2. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา /
เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา...2.......................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..6.....................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2,6............................. ตัวบ่งชี้..... 2.2, 2.3, 6.4........................
4. หลักการและเหตุผล
(บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง)เนื่ อ งไก่ พื้ น เมื อ งเป็ น สั ต ว์ ปี ก ที่ เลี้ ย งง่ า ย มี ค วามทนทานต่ อ
สภาพแวดล้อม หากินได้เองในธรรมชาติ อัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างต่า แต่ถ้าหากได้มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์โดยการ
คัดเลือก จะให้ผลผลิตดี ราคาจาหน่ายสูง
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สามารถปฏิบัติการผลิตสัตว์อย่างมีระบบโดยการวางแผนดาเนินงานแก้ไขปัญหาในการผลิต การจัดการหลัง
การผลิตเพื่อยังชีพและการจาหน่าย
2.เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้มีความเหมาะสมกับสภาพการเลีย้ งในท้องถิ่น โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

6. เป้าหมาย
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง 1 สายพันธุ์
2.เพื่อผลิตไก่พื้นเมืองจาหน่าย จานวน 100 ตัว
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ สถานศึกษา เอกชน
สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ทาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.จาหน่ายไก่พื้นเมืองได้ 100 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท
4. สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1 เสนอโครงการ
2 ดาเนินการโครงการ
3 สรุปโครงการ
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
.......................5,000.......................... บาท
รวมงบประมาณ ......................5,000..................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการเลีย้ งไก่พื้นเมือง
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ลูกไก่พื้นเมือง
2.อาหารไก่เนื้อระยะที่ 1
3.อาหารไก่เนื้อระยะที่2
5.วัคซีนฝีดาษไก่
6.วัคซีนหลอดลมอักเสบ
7.วัคซีนอหิวาต์ไก่
8.อวนกั้นคอกไก่
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

100 ตัว
4 กระสอบ
4กระสอบ
1 ขวด
1ขวด
1ขวด

10.74
490
480
14
7
25

1,074
1,960
1,920
14
7
25

5,000
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

หมายเหตุ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผลผลิต(Out puts)
1.นักเรียนได้ฝึกทักษะการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพการผลิตสัตว์มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ความรับผิดชอบ ขยันและอดทน
3.ผลิตและคัดเลือกไก่พื้นเมือง 1 สายพันธุ์
4.ผลิตไก่พื้นเมืองจาหน่าย 100 ตัว
10.2 ผลลัพธ์(Out comes)
1. นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ การผลิตไก่พื้นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการความรู้เกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีรายได้ 8,000 บาท
11.การประเมินผล
1. จากการเรียนของนักศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา

ลงชื่อ ..................................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายนิรันดร์ บุญชัด)
โครงการสอนวิชา โครงการ โรคสัตว์น้าการจัดการฟาร์มสัตว์น้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่2-4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่1-2 ตัวบ่งชี้1.1, 1.3, 2.3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลสาเร็จ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ์
ด้านวิชาชีพจริง จาเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริง ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน รายงานและสรุปผล
เพื่อเป็นการฝึกให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบตั ิจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
2. เพือ่ ให้นักเรียนและนักศึกษามีวสั ดุเพียงพอและเพิม่ ประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน

3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาชีพประมง
6. เป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ :
- นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นามี
้ ความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวน 10คน
6.2 เชิงคุณภาพ :
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีทักษะในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้าได้
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
7. สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช.  ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ......................18,630............................. บาท
รวมงบประมาณ .........18,630.......................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ต้องการ
ค่าวัสดุ
- ยาเหลือง
- ยากาจัดพยาธิภายนอก
- ยารักษาโรคจุดขาว
- ฟอร์มาลิน

10 ซอง

50

500

1 กระป๋อง

150

150

1 ขวด

180

180

1 แกลลอน

510

510

หมายเหตุ

- เกลือสาหรับป้องกันโรค

5 ถุง

26

130

- แอลกอฮอล์

1 ขวด

95

95

- สวิงขนาดเล็ก

5 อัน

65

325

- สวิงขนาดกลาง

5 อัน

85

425

- น้ายาล้างจานทีโพลล์

4 ถุง

35

140

- สก็อตไบรท์

2 โหล

180

360

- ขวดโหล

6 ขวด

245

1,470

- น้ายาบัฟเฟอร์ 7

1 ขวด

700

700

- พ่อแม่พันธุ์ปลากัด

5 คู่

400

2,000

- อาหารปลาขนาดเล็ก

10 ถุง

80

800

- อาหารปลาขนาดกลาง

10 ถุง

60

600

- ปุ๋ยเคมี

2 ก.ก.

25

50

- มูลไก่

2 กระสอบ

50

100

- ปูนขาว

3 ถุง

25

75

- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

10 ชุด

80

800

- เสื้อกาวน์

3 ตัว

550

1,650

- ขวด BOD

6 ขวด

420

2,520

- ลูกพันธุ์สัตว์น้า

3 ชนิด

1,500

4,500

- ฟิวเจอร์บอร์ด

10 แผ่น

55

550

รวมงบประมาณ

18,630

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1มีวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ การจัดการฟาร์มสัตว์น้า การ
วิเคราะห์คุณภาพน้า โรคสัตว์น้า และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
10.2ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงาน สรุปผลการดาเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ลงชื่อ.......................................ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นางศุลีมาศ สุทธิเนียม)

โครงการสอนวิชาการเพาะพันธุ์ปลา, การเพาะพันธุ์สัตว์น้า, การเลี้ยงหอย, การเพาะพันธุ์หอย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ สุทธิเนียม แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท2ี่ -4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2 ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลสาเร็จ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ์
ด้านวิชาชีพจริง จาเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การวางแผน การดาเนินงาน รายงานและสรุปผล
เพื่อเป็นการฝึกให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
2. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีวสั ดุเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน
3.เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่ออาชีพประมงและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ :
- นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม
จานวน 10 คน
6.2 เชิงคุณภาพ:
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีทักษะในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงสัตว์น้าได้
- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ

3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช.  ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ ...........................8,750.................................... บาท
รวมงบประมาณ ..............8,750................................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
- พ่อ-แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา

10 ก.ก.

80

800

- พ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุกรัสเซีย

10 ก.ก.

80

800

- อาหารปลาดุกเบอร์ 1

1 ก.ก.

490

490

- อาหารลูกปลาวัยอ่อน

4 ก.ก.

100

400

- สวิง

10 อัน

70

700

- อาหารปลาดุกเบอร์ 3

4 ก.ก.

460

1,840

- หอยหวาน

3ก.ก.

200

600

- หอยตะโกรม

20 ตัว

20

400

- น้าทะเลเทียม

40ก.ก.

50

2,000

- ปลาสด

9ก.ก.

80

720

รวมงบประมาณ

8,750

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ลูกปลาดุก 1,000 ตัวๆละ 1.35 บาท

เป็นเงิน 1,350 บาท

10.2 ลูกปลานิล 2,500 ตัวๆละ 1 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 3,850 บาท
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงาน สรุปผลการดาเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ลงชื่อ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายสรายุทธ สุทธิเนียม)

หมายเหตุ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการสอนวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
นายพงศา กสิบาล

 โครงการ/งานต่อเนื่อง

 โครงการ/งานใหม่

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 สถาบันการศึกษาได้เน้นให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเป็น
การเรีย นการสอนแบบ PBL ดั งนั้ น เพื่ อให้ นั ก เรี ยนนั ก ศึก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การเลี้ ย งปลาสวยงามและสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป
2. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแบบ PBL
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์สามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาและประกอบตู้ปลาได้
6.2 เชิงปริมาณ :
1.นักศึกษาจานวน 12 คนได้เรียนรู้ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
7.1 วิธีการดาเนินงาน
1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินโครงการ
3.สรุปผลโครงการ
7.2 ระยะเวลาดาเนินการตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ...........................
- ค่าวัสดุ ...................8,750......... บาท
รวมงบประมาณ ........8,750....... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ปลาทอง

3คู่

500

1,500

2. ปลาคาร์ฟ

2คู่

1,000

2,000

3. อาหารปลา

2 ถุง

490

980

4.ปลากระดี่

40 ตัว

50

1,200

1 กระป๋อง

500

500

6. เชือกฟาง

5 ม้วน

20

100

7. สวิง

5 อัน

120

600

8. สวิง

4 อัน

50

200

9. หัวทราย

40 หัว

10

400

10. ท่อยางแอร์ปั้ม

1 ม้วน

250

250

11. ตัวปรับลม

50 ตัว

3

150

12. น้ายาปรับสภาพน้า

6 ขวด

100

600

13. แปรงขัดพื้น

9 อัน

30

270

5. ยาปฏิชีวนะ

รวมงบประมาณ

8,750 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): 12.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาจานวน 12 คนได้เรียนรู้ในการเพาะขยายพันธุ์ปลา
สวยงาม
ผลลัพธ์ (Out comes):นักศึกษามีความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงามและประกอบตู้ปลาได้ ครอบคลุมตาม
จุดประสงค์รายวิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
-จากรายงานจากผลการดาเนินงานของโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ลงชื่อ ...............................................ผู้เสนอโครงการ
( นายพงศา กสิบาล )
โครงการผลิตอาหารสัตว์น้าสาเร็จรูปเพื่อการทดลอง
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธามรงค์ ตันภิบาล แผนกวิชาประมง
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พรบ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่
- สนองพันธกิจของ วิทยาลัย. คือ ข้อ1,4 จัดการศึกษาวิชาชีพ ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็นแก้ปญ
ั หาเป็น
ประกอบอาชีพได้
- สนองพันธกิจของ อศจ.พังงา คือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สนองยุทธศาสตร์ของสอศ. คือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัตจิ ริง และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
- สนองเป้าประสงค์ของ สอศ. ด้าน การจัดการเรียนการสอนและด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
- สนองเป้ากลยุทธ์ของ สอศ. คือการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
ข้อ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
4) การวิจัยและพัฒนา : ผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ทุกตัวตัวบ่งชี้ ครูมกี ารจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และส่งเสริมประสบการณ์จริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล่องกับผูเ้ รียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
สมรรถนะอาชีพ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยของครู
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนโยบายให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ
Project Base Learning โดยบูรณาการองค์ความรู้จากเรียนการสอนในรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การผลิตอาหาร
สัตว์น้า สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา โดยมีจานวนชั่วโมงเรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรี ยนสามารถดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบท
ของรายวิชาต่างๆ ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการเรียนภาคทฤษฎี ผู้สอนมีความจาเป็น ต้องจัดกิจกรรม โครงการ
เตรียมสื่อการสอน เช่นสื่อการเรียน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบ ส่วนการเรียนในภาคปฏิบัติ ผู้สอนต้องเตรียม ใบ
ความรู้ สื่อการสอน ตัวอย่างสัตว์น้า วัสดุ และเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีโดยอาศัยการทาโครงการการประกอบการจัดการเรียนการสอน

5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาวัสดุ สาหรับจัดการเรียนรู้ ในการสอนการเรียนการสอนแบบ PBL สาหรับจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560
6. เป้าหมาย
6.1เชิงปริมาณ :ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่สอน จานวน 4
รายวิชาผู้เรียน จานวน 12 ราย ตามรายชื่อจากงานทะเบียน ที่ลงทะเบียนเรียน ได้มีวัสดุที่จาเป็นต่อการเรียน อย่างเหมาะสม
6.2เชิงคุณภาพ : ผู้สอนและผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และกาหนดการสอน ในรายวิชาโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การผลิตอาหารสัตว์น้า สถิติและการวางแผนการ
ทดลอง และชีววิทยาของปลา
7. สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ม.ค. 2561-30 ก.ย. 2561..............
ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณา
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส.อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ
8,750 บาท
รวมงบประมาณ

8,750 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ตัวอย่างปลาคละชนิด

5ก.ก.

200

1,000

2. ปลากะพงขาว ขนาด 1 นิ้ว

500 ตัว

2

1,000

3. กากถั่วเหลือง

10ก.ก.

25

250

4. ปลาป่น

10ก.ก.

35

350

5. กากกุ้ง

5ก.ก.

20

100

6. ข้าวโพดอาหารสัตว์

5ก.ก.

20

100

8. ปลายข้าว

5ก.ก.

25

125

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

9. วิตามินรวม

1ก.ก.

800

800

10. แร่ธาตุรวม

1ก.ก.

800

800

11. น้ามันปลา

1 แกลลอน

500

500

12. วิตามินซี

1ก.ก.

500

500

13. น้ามันถั่วเหลือง

1 ลิตร

55

55

2 ถุง

60

120

150

900

14. เกลือหยาบ(ถุงละ 10ก.ก.)
15. ตะแกรงอบอาหารปลา

6 อัน

16. เครื่องคิดเลข fx 350 MS

2เครื่อง

675

1,350

17. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

10 เล่ม

80

800

รวมงบประมาณ

8,750บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1มีวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า การ
ผลิตอาหารสัตว์น้า สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา
10.2ผู้สอนและผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแผนการจัดการเรียนการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนวิชาการผลิตอาหารสัตว์น้า
ลงชื่อ……………………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายธามรงค์ ตันภิบาล)
โครงการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

นางจิรพัชร์ บุญชัด

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จาเป็นต้องเรียนรู้
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสม
กับวัย

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้
5.2 ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าที่ชารุดได้
5.3 แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด
5.4 ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบตั ิตามจุดประสงค์รายวิชาได้
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
จานวน 14 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
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

1. ผ้า

20 หลา

70

1,400

2. กระดาษสร้างแบบ

20 แผ่น

20

400

3. กระดาษคาร์บอน

4 ห่อ

50

200

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

2,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝึกเพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- จากการสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน

หมายเหตุ

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
โครงการสอนวิชาสุขาภิบาลอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

นางจิรพัชร์ บุญชัด

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล การเรียนรู้ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีเศษอาหารซึ่งเน่าเสียง่ายและมีกลิ่น
เหม็น เป็นเหตุมีแมลงวันตอมและแพร่พันธุ์ได้ การเรียนรู้วิชาสุขาภิบาลอาหารให้นักเรียนได้รู้การจัดเก็บทาความสะอาด บริเวณ
ทีผ่ ลิต การกาจัดขยะ เศษอาหาร
5. วัตถุประสงค์
5.1 มีถังขยะเพิ่มขึ้น
5.2 จัดเก็บเศษอาหารโดยใช้ EM
5.3 มีจิตสานึกในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีจติ สานึกในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ผลิตอาหาร
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้นปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการจานวน 14 คน มี
วัสดุช่วยในการดูแลรักษาความสะอาด
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์รายวิชา
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 ตุลาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561
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

ค่าวัสดุ
-

ไม้กวาด

5 ด้าม

50

250

-

ถังขยะ

2 ใบ

250

500

-

ถุงดา

5 แพ็ค

50

250

-

ผ้า

2 โหล

250

500

รวมงบประมาณ

1,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนร่วมกันจัดเก็บขยะ เศษอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล
ผลลัพธ์ (Out comes): สถานที่ผลิตอาหารของแผนกวิชาถูกสุขลักษณะมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- ความสะอาดของบริเวณ สถานที่ผลิตอาหาร
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

โครงการสอนวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม
นางจิรพัชร์ บุญชัด

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท.ี่ ....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็นที่นิยมบริโภคของคนทุกเพศ ทุกวัย การเรียนในรายวิชานี้เพื่อเป็นแนวทางในการ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือทาบริโภคในครอบครัวได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลิตไอศกรีมเป็น
5.2 ผลิตโยเกิร์ตเป็น

หมายเหตุ

5.3 ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็น
6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน
10 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์รายวิชา
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 ตุลาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ........................................
- ค่าวัสดุ

3,000 บาท

รวมงบประมาณ
3,000 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
-

นมวัว

40 ลิตร

45

1,800

-

โยเกิรต์

2 กก.

100

200

-

น้าตาลทราย

10 กก.

25

250

-

นมข้นจืด

10 กระป๋อง

25

250

-

สตรอเบอรี่แช่แข็ง

2 กก.

125

250

-

บลูเบอรี่แช่แข็ง

1 กก.

250

250

รวมงบประมาณ

3,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักเรียนมีวัสดุฝึกเพียงพอ
ผลลัพธ์ (Out comes): นักเรียนสามารถผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมได้อย่างน้อย 10 ชนิด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- การสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)

หมายเหตุ

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

โครงการสอนวิชาโภชนาการ
นางจิรพัชร์ บุญชัด

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล การเรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิรายวิชาโภชนาการ จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากการฝึก
ปฏิบัติจริง เรียนรู้การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกการปรุงอาหาร การบริโภคอาหาร
เพื่อให้ดารงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดตี ่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
5.2 ประกอบอาหารตามวัยต่างๆ
5.3 ฝึกการปฏิบัติงานกลุม่
5.4 เลือกบริโภคอาหารได้ถูกหลักโภชนาการ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถประกอบอาหารตามวัยต่างๆได้อย่างน้อย 10 ชนิด
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน
10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์รายวิชา
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ...........................
- ค่าวัสดุ

2,400 บาท

รวมงบประมาณ

2,400 บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
-

ผัก

10 กก.

40

400

-

ข้าวสาร

30 กก.

40

1,200

-

ปลา

10 กก.

60

600

-

เต้าหู้

20 กก.

12

240

-

ไข่ไก่

2 แผง

130

260

-

น้ามัน

6 ขวด

50

300

รวมงบประมาณ

3,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝึกพอเพียง
ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถผลิตอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างน้อย 10 ชนิด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- การสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
โครงการสอนวิชาอาหารฟิวส์ชั่น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2.ลักษณะโครงการ

นางจิรพัชร์ บุญชัด

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล การเรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิอาหารฟิวส์ชั่น จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
จริง เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 ผลิตอาหารฟิวส์ชั่น
5.2 มีแนวทางในการประกอบอาชีพ
5.3 ฝึกการจาหน่าย
5.4 ศึกษาตลาดอาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถผลิตอาหารเพื่อธุรกิจได้อย่างน้อย 10 ชนิด
6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน
10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน ดาเนินการตามจุดประสงค์รายวิชา
7.2 ระยะเวลาดาเนินการ 16 ตุลาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ........................................
- ค่าวัสดุ

3,000 บาท

รวมงบประมาณ
3,000 บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ
-

แป้งสาลี

10 กก.

40

400

-

ข้าวสาร

10 กก.

40

400

-

ปลา

5 กก.

80

400

-

เนื้อหมู

5 กก.

120

600

-

ผักกะหล่าปลี

10 กก.

40

400

-

น้าตาลทราย

12 กก.

25

300

-

เห็ดนางฟ้า

5 กก

80

400

-

ไข่ไก่

1 แผง

100

100

รวมงบประมาณ

3,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝึกพอเพียง

หมายเหตุ

ผลลัพธ์ (Out comes): สามารถผลิตอาหารฟิวส์ชั่นได้อย่างน้อย 10 ชนิด
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
- การสังเกต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางจิรพัชร์ บุญชัด)
โครงการสอนวิชาอาหารว่าง
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาอาหารว่างเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิด
ต่างๆนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซือ้ วัสดุใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและควรประหยัด
2.เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการทาอาหารว่างชนิดต่างๆ
6. เป้าหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2. ฝึกปฏิบัติการทาอาหารว่างไม่นอ้ ยกว่า 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาอาหารว่างชนิดต่างๆ
2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประหยัด
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทาอาหารว่างชนิดต่างๆ

7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการอาหารว่าง
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
7.3 สถานที่ดาเนินการ

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

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

3,209

บาท

รวมงบประมาณ

3,209

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1.แป้งสาลี

5ถุง

30

150

2.กุ้ง

1 กก.

250

250

3.กระเทียม

1 กก.

50

50

3,น้ามันพืช

5ขวด

50

250

4.เนื้อหมู

3กก.

120

360

5.เนื้อแก๊ส

1 ถัง

420

420

6.เนื้อปลา

5 กก.

100

500

7.น้ายาล้างจาน

3 ถุง

26

69

8.น้ามันหอย

1 ขวด

40

40

9.ไส้กรอก

2กก.

150

300

10.ขนมปังแซนวิช

5 แถว

20

100

11.ไข่ไก่

2 แผง

110

220

12.เผือก

10 กก.

50

500

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

3,209 บาท

9.. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวส.2. 1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 2.มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน ได้ฝึกการทาผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ .................................................. ผูเ้ สนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
1.ชื่อบุคคล./ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ \แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4.สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาเมีทักษะ
และประสบการณ์ การทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความ
จาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและควระ
หยัด
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ
6.. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2. ฝึกปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อย่างไม่น้อยกว่า 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ
2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรีไ่ ด้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด
3. นักศึกษาได้ฝกึ ปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ

7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3ดาเนินการการสอน
7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
7.3 สถานที่ดาเนินการ

ตุลาคม 2560– กันยายน 2561
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

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

3,020

บาท

รวมงบประมาณ

3,020

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1.แป้งขนมปัง

1 กล่อง

350

350

2.แป้งเค้ก

1.กล่อง

450

450

3..เนยสด

1กล่อง

750

750

4..ชอคโคเลต

3 กก

135

405

5ไข่ไก่

3 แผง

110

110

6.น้าตาลทราย

5กก.

25

125

7..ยีสต์

1 ถุง

150

150

8.นมสด

10กล่อง

10

100

9.ผงฟู

1 กล่อง

80

80

10..ไก่หยอง

1 ถุง

200

200

11..ไส้กรอก

1กก.

150

300

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

3,020 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวส2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน ได้เรียนรู้เกีย่ วกับการทา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้ฝึกการทาผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ .......................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการสอนวิชาการถนอมอาหารเบื้องต้น
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล

ในการเรียนวิชาการถนอมอมหารเบื้องต้น เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจาเป็นใน
การจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
5 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและควา
ประหยัด
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารชนิดต่างๆ
6. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวช.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 12 คน
2. มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 1,000 บาท
7.2 เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความประหยัด
2.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั กิ ารถนอมอาหารชนิดต่างๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการถนอมอาหาร

7.1.3ดาเนินการการสอน
7.1.4ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

7.3 สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

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

5,480

บาท

รวมงบประมาณ

5,480

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1.เนื้อหมู

10 กก.

120

1,200

2.เนื้อปลา

5 กก.

100

500

3.กุ้ง

3 กก.

250

500

4.น้าตาลทราย

15กก.

25

375

5.กระเจี๊ยบแห้ง

3 กก.

250

750

6.กระเทียม

1 กก.

50

50

7.สับปะรด

29 ผล

15

435

8.เนื้อไก่

3กก.

100

300

9ไข่เป็ด

100 ฟอง

5

500

10.น้ามันพืช

6 ขวด

50

300

11.เครื่องเทศ

0.5กก.

300

150

12.เนื้อแก๊ส

1 ถัง

420

420

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

5,480 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช 2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 14คน ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การถนอมอาหารชนิดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิดมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 1,000

บาท
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 14 คน ได้ฝึกการทาถนอม
อาหาร ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ

ลงชื่อ ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
1.ชื่อบุคคล./ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ \แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาเมีทักษะ
และประสบการณ์ การทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความ
จาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและควระหยัด
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2. ฝึกปฏิบตั ิการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อย่างไม่น้อยกว่า 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ
2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ ควา
ประหยัด
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั กิ ารทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน

7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560– กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ................................................
- ค่าวัสดุ
3,020
บาท
รวมงบประมาณ

3,020

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1.แป้งขนมปัง

1 กล่อง

350

350

2.แป้งเค้ก

1.กล่อง

450

450

3..เนยสด

1กล่อง

750

750

4..ชอคโคเลต

3 กก

135

405

5ไข่ไก่

3 แผง

110

110

6.น้าตาลทราย

5กก.

25

125

7..ยีสต์

1 ถุง

150

150

8.นมสด

10กล่อง

10

100

9.ผงฟู

1 กล่อง

80

80

10..ไก่หยอง

1 ถุง

200

200

11..ไส้กรอก

1กก.

150

300

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

3,020 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวส2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้ฝกึ การทาผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ...........................................ผู้เสนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)

หมายเหตุ

โครงการสอนวิชาอาหารว่าง
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาอาหารว่างเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิด
ต่างๆนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซือ้ วัสดุใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและควรประหยัด
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารว่างชนิดต่างๆ
6. เป้าหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2. ฝึกปฏิบัติการทาอาหารว่างไม่นอ้ ยกว่า 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาอาหารว่างชนิดต่างๆ
2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประหยัด
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทาอาหารว่างชนิดต่างๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการอาหารว่าง
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.....................................
- ค่าวัสดุ
3,209
บาท
รวมงบประมาณ
3,209
บาท

รายการ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1.แป้งสาลี
5ถุง
30
150
2.กุ้ง
1 กก.
250
250
3.กระเทียม
1 กก.
50
50
3,น้ามันพืช
5ขวด
50
250
4.เนื้อหมู
3กก.
120
360
5.เนื้อแก๊ส
1 ถัง
420
420
6.เนื้อปลา
5 กก.
100
500
7.น้ายาล้างจาน
3 ถุง
26
69
8.น้ามันหอย
1 ขวด
40
40
9.ไส้กรอก
2กก.
150
300
10.ขนมปังแซนวิช
5 แถว
20
100
11.ไข่ไก่
2 แผง
110
220
12.เผือก
10 กก.
50
500
รวมงบประมาณ
3,209 บาท
9.. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวส.2. 1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 2.มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน ได้ฝึกการทาผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการสอนวิชาอาหารมังสวิรัติ
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท.ี่ ....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................

4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาอาหารมังสวิรตั ิเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาอาหารครอบครัวชนิด
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป
5.. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
2.เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน11คน
2. ฝึกปฏิบตั ิการทาอาหารครอบครัวไม่น้อยกว่า 12 ชนิด
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาอาหารมังสวิรัตชิ นิดต่างๆ
2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความ
ประหยัด
3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทาอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาอาหารมังสวิรัติ
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ....................................
- ค่าวัสดุ
1,200
บาท
รวมงบประมาณ
1,200
บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1.โปรตีนเกษตร
2.เต้าหู้หลอด
3,น้ามันพืช
4.ผักรวมแช่แข็ง

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
5 กก.
20 กก.
5 ขวด
6 กก.

100
10
50
60

จานวนเงิน
500
200
250
360

หมายเหตุ

5.น้ายาล้างจาน
3 ถุง
26
78
6.ซีอิ้วขาว
1 ขวด
50
50
7.บร๊อคโคลี่
2 กก.
90
180
8.เต้าหู้แข็ง
20 ชิ้น
10
200
9.ไขไก่
2 แผง
100
200
10.เห็ดนางฟ้า
10 กก.
70
700
11.พริกสด
1 กก.
150
150
รวมงบประมาณ
2,868 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.13 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการ
อาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้ฝึกการทาอาหาร
มังสวิรัติชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
จากรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ ............................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4.สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อนาไปใช้ในการในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป
5.. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ

1. นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน11คน
2. ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารน้อย 4 ผลิตภัณฑ์
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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....................................
- ค่าวัสดุ
1,770
บาท
รวมงบประมาณ
1,770
บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ค่าวัสดุ
1.แป้งสาลี
2 ลัง
400
800
2.แป้งข้าวเหนียว
10 กก.
35
350
3.แป้งข้าวเจ้า
6 กก.
35
210
4.ยีสต์
1 กล่อง
150
150
5.ไขไก่
2 แผง
100
200
6.น้าตาลทราย
15 กก.
25
375
7.เนื้อปลา
10 กก.
100
1000
8.เนื้อหมู
5 กก.
130
650
รวมงบประมาณ
3,735 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้ฝึกการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
จากรายงานและสรุปโครงการ

ลงชื่อ .......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
1.ชื่อบุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4.สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัตเิ พื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อนาไปใช้ในการในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อไป
5.. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
2. ฝึกปฏิบตั ิการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560– กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ......................................
- ค่าวัสดุ
5,505
บาท
รวมงบประมาณ 5,505
บาท

รายการ
ค่าวัสดุ
1.แป้งสาลี
2.แป้งข้าวเหนียว
3.แป้งข้าวเจ้า
4.ยีสต์
5.ไขไก่
6.น้าตาลทราย
7.เนื้อปลา
8.เนื้อหมู
9.ชอคโคเลต
10.เนยสด
11.เนื้อแก๊ส
12.เอลมอลต์
รวมงบประมาณ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
1 ลัง
5 กก.
5กก.
1 กล่อง
3 แผง
15 กก.
5 กก.
2 กก.
5 กก.
2 กล่อง
1 ถัง
1 กก.

400
35
35
150
110
25
100
120
135
750
420
600
5,505 บาท

จานวนเงิน

หมายเหตุ

400
140
175
150
330
375
500
240
675
1,500
420
600

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้ฝกึ การการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจนเกิดทักษะมีความชานาญ สามารถนาใช้ในการประกอบอาชีพได้
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ
จากรายงานและสรุปโครงการ
ลงชื่อ .............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางณิชาภา หนูขวัญ)
โครงการสอนรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท.ี่ ....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................

4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นกั ศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กก็เป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
2.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
3.เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
4.เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
5.เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติการทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10คนได้รบั การเรียนรู้และฝึกฝนการ
ทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน11คนสามารถทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
ได้
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................3,500......................... บาท
รวมงบประมาณ ................3,500...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

หมาย
เหตุ

ค่าวัสดุ
1.แป้งเค้ก
2.เนยสด
3.เนยขาว
4.น้าตาล
5.ไข่ไก่
6.กล่องบรรจุ

2 ลัง
2 ลัง
5 กก.
20 กก.
100 ฟอง
200 ใบ

450
700
60
28
4
1

900
1400
300
560
400
200

รวมเงินทั้งสิ้น
3,500
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 9 คนได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทาเค้กและแต่งหน้าเค้ก
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)นักศึกษาระดับชั้น ปวช3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 9 คนสามารถทาเค้ก
และแต่งหน้าเค้กและนาประกอบอาชีพได้
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แบบรายงานและสรุปโครงการ

ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางปวีณา อยู่มะนะ )
โครงการสอนรายวิชาอาหารนานาชาติ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รายวิชาอาหารนานาชาติเป็นวิชาหนึ่งทีน่ ักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการ
เรียนรู้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทาอาหารนานาชาติ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาอาหารนานาชาติ
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทาอาหารนานาชาติ

4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติทดี่ ีเกี่ยวกับการทาทาอาหารนานาชาติ
5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนได้รับการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนการ
ทาอาหารนานาชาติ
6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนสามารถทาอาหารนานาชาติ
7. 7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,116......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,116...................... บาท
รายการ
ค่าวัสดุ
1.เส้นสปาเกตตี้
2.สาหร่าย
3.วาซาบิ
4.ปูอัด
5.เนื้อหมู
6.เนื้อวัว
7.ข้าวญี่ปุ่น
8.ผักสลัด

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จานวนที่ต้องการ
ราคา/หน่วย
จานวนเงิน
4 ห่อ
5ห่อ
2 ขวด
4 แพ็ค
2 กก
2 กก
2 กก
4 กก

75
45
60
70
160
170
90
70

260
225
120
280
320
340
180
280

หมายเหตุ

9.พริกหวาน

5 ลูก

45

225

รวมเงินทั้งสิ้น
2,116
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทาอาหารนานาชาติ
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนสามารถทาอาหาร
นานาชาติและนาประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางปวีณา อยู่มะนะ )
โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นกั ศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รายวิชาหลักการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่งทีน่ ักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการประกอบอาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาประกอบอาหาร
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทาประกอบอาหาร
5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนได้รับการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนการทา
ประกอบอาหาร
6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนสามารถทาการประกอบอาหาร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................4,510......................... บาท
รวมงบประมาณ ................4,510...................... บาท

หมาย
เหตุ

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ปลาสด
2.เนื้อหมู
3.เนื้อวัว
4.น้ามันพืช
5.ผักสด
6.ข้าวสาร
7.เครื่องปรุง

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

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

200
180
160
660
40
35
50

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1000
900
800
660
800
350
250

4,510

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8คนได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการประกอบอาหาร
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน8 คนสามารถประกอบ
อาหารและนาประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางปวีณา อยู่มะนะ )
โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นกั ศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รายวิชาหลักการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่งทีน่ ักศึกษาจาเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการประกอบอาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาประกอบอาหาร
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติทดี่ ีเกี่ยวกับการทาประกอบอาหาร
5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คนได้รับการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนการทา
ประกอบอาหาร
6.2 เชิงคุณภาพนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คนสามารถทาการประกอบอาหาร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน

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

หมาย
เหตุ

7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,355......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,355...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ข้าวสาร
2.เนื้อหมู
3 กุ้งสด
4.เนื้อไก
3.ไข่ไก่
4.น้ามันพืช
5.ผักสด

จานวนที่ต้องการ
5 กก
5 กก
3 กก.
3 กก.
1แผง
6 ขวด
5 กก

รวมเงินทั้งสิ้น

ราคา/หน่วย
35
120
200
100
100
55
50
2,355

จานวนเงิน

หมายเหตุ

175
600
600
300
100
330
250

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 3คนได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการประกอบอาหาร
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes)นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน3คนสามารถประกอบ
อาหารและนาประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางปวีณา อยู่มะนะ )

โครงการสอนรายวิชาการนาเสนองานอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รายวิชาการนาเสนองานอาหารเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทักษะในการเรียนรู้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการนาเสนองานอาหาร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนาเสนองานอาหาร
3. เพือ่ ให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการนาเสนองานอาหาร
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการนาเสนองานอาหาร
5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2จานวน 15 คนสาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการทา
การสาธิตการประกอบอาหาร
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2จานวน 15 คนสาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทาการสาธิตการ
ประกอบอาหาร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
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 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................3,485......................... บาท
รวมงบประมาณ ...............3,485...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1.ขนมปัง
2.ทูน่ากระป๋อง
3.ปลา
4.เส้นสปาเกตตี้

5 แถว
6 กป.
5 กก
2 ห่อ

40
35
200
75

400
210
1000
130

5.สาหร่าย

5ห่อ

45

225

6.วาซาบิ

2 ขวด

60

120

7.ปูอัด

4 แพ็ค

70

280

8.เนื้อหมู

2 กก

160

320

9.เนื้อวัว

2 กก

170

340

10.ข้าวญี่ปุ่น

2 กก

90

180

11.ผักสลัด

4 กก

70

280

รวม

3,485

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการนาเสนอ
งานอาหาร
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถการนาเสนองานอาหาร
และนาประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางปวีณา อยู่มะนะ )
โครงการสอนรายวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบตั ิเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ รายวิชาเบเกอรี่เพื่อการค้าเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิด
ทักษะในการเรียนรู้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทา เบเกอรีเ่ พื่อการค้า
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทา เบเกอรี่เพื่อการค้า
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทา เบเกอรี่เพื่อการค้า
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติทดี่ ีเกี่ยวกับการทา เบเกอรี่เพื่อการค้า
5. เพื่อให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการทาเบเกอรีเ่ พื่อการค้า
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทาเบเกอรีเ่ พื่อการค้า
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินการ
โครงการ
3.สรุป
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
7.3 สถานที่ดาเนินการ

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

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,060......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,060...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.แป้งขนมปัง
2.เนยสด
3.น้าตาล
4.ไข่ไก่

จานวนที่ต้องการ
1 ลัง
1 ลัง
20 กก
100 ฟอง

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

400
700
28
4

หมายเหตุ

400
700
560
400

รวมเงินทั้งสิ้น
2,060
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนทา เบเกอรี่
เพื่อการค้า
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทาเบเกอรี่เพื่อการค้าและ
นาประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางปวีณา อยู่มะนะ )
โครงการสอนรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล :(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ใน
อนาคต
5. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทาอาหารและเครือ่ งดื่มสมุนไพร
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทาอาหารและเครื่องดืม่ สมุนไพร
6. เป้าหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 15คนได้รบั การเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีใน
การทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 15คนสามารถทาอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

หมาย
เหตุ

7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
7.3 สถานที่ดาเนินการ

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................3,700......................... บาท
รวมงบประมาณ ................3,700...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.สับปะรด
2.กระเจี๊ยบแห้ง
3.มะตูมแห้ง
4.ขวดบรรจุ
5.ส้ม
6.กุ้งสด
7. เครื่องปรุงรส
8.น้าตาลทราย
9.ปลา
10. ลาใยแห้ง
รวมทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ
10 ลูก
1 กก
1 กก
1 แพ็ค
5 กก
2 กก
2 ขวด
20 กก
5กก
2กก

ราคา/หน่วย
25
200
200
250
80
250
50
25
200
150
3,700

จานวนเงิน

หมายเหตุ

250
200
200
250
400
500
100
500
1000
300

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนได้รบั การเรียนรู้ทั้ง
ปฏิบัติและทฤษฎีในการทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คนสามารถทาอาหาร
นานาชาติและสามารถนาความรู้และทักษะ ประสบการณ์ที่เกิดจากรายวิชาทาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไปศึกษาต่อที่สูงขึ้น
หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้
ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปวีณา อยู่มะนะ)

โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางปวีณา อยู่มะนะ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. หลักการและเหตุผล :(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารอาเซียนเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการฝึกฝนในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ในอนาคต
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทาอาหารอาเซียน
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทาอาหารอาเซียน
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในทาอาหารอาเซียน
4. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทาอาหารอาเซียน
5. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทาอาหารอาเซียน
6. เป้าหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 15คนได้รับการเรียนรู้ทั้งปฏิบัติและ
ทฤษฎีในการทาอาหารอาเซียน
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 15คนสามารถทาอาหารอาเซียน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1.จัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
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.

หมาย
เหตุ

3.อนุมัติโครงการ
4.ดาเนินการ
5.สรุป
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................5,195......................... บาท
รวมงบประมาณ ................5,195...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

1.ไก่
5 ตัว
120
600
2.เนื้อหมู
5กก
130
650
3.ปลา
5กก
160
800
4.เนื้อวัว
3กก
250
750
5.กุ้งสด
5กก
250
750
6.ไข่ไก่
5แผง
110
550
7.ข้าว
5 กก
50
250
8.ผัก
5 กก
40
200
9.เนื้อแก็ส
1 ถัง
420
420
10.น้ายาล้างจาน
3 ขวด
45
135
11.สก็อตไบส์
1 แผง
90
90
รวมเงินทั้งสิ้น
5,195
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
9.1 ผลผลิต (Out puts) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนได้รับการเรียนรู้ทั้ง
ปฏิบัติและทฤษฎีในการทาอาหารนานาชาติ
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11คนสามารถทาอาหาร
นานาชาติและสามารถนาความรู้และทักษะ ประสบการณ์ที่เกิดจากรายวิชาทาอาหารนานาชาติไปศึกษาต่อที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้

ลงชื่อ ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปวีณา อยู่มะนะ)

โครงการสอนวิชาอาหารไทยเบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท.ี่ ...4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการเรียนวิชาอาหารไทย เป็น

การเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ
2. เพื่อฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความประหยัด
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ
4. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 15 คน
และผ่านเกณฑ์การประเมิน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ
2. มีทักษะในการทาอาหารไทยและการจัดตกแต่ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาอาหารไทย
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ .............................2,060......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,060...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

3 ก.ก
2 ก.ก.
5 ก.ก.
1 ก.ก.
3 ก.ก.
3 ลูก
2 ก.ก.
2 ก.ก.

150 บาท
240 บาท
70 บาท
120 บาท
140 บาท
20 บาท
50 บาท
25 บาท
2,060

450
480
350
120
450
60
100
50

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ปลา
2. กุ้ง
3. กะทิ
4. เครื่องแกง
5. หมู
6. สับปะรด
7. มะนาว
8. น้าตาลทราย
รวมเงินทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 15 คน ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การทาอาการไทยชนิดต่างๆไม่น้องกว่า 10 ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)

โครงการสอนวิชาศิลปะการตกแต่งอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการ
ตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร เป็นการศึกษาศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหาร การออกแบบการ
ตกแต่งโต๊ะอาหาร การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งโต๊ะอาหาร การพับผ้าเช็ดมือ การปูโต๊ะ การตกแต่งโต๊ะอาหารในโอกาส
ต่างๆ โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหาร ในโอกาสต่างๆได้
2. นักศึกษาสามารถนาหลักศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งอาหารและจานอาหารได้
3. นักศึกษาสามารถพับผ้าเช็ดมือ และปูโต๊ะอาหารได้หลายรูปแบบ
4. เพื่อให้มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสม
กับโอกาส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
5. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8 คน และผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหาร ในโอกาส
ต่างๆได้
2. มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับ
โอกาส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมตั ิจัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการสอนศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร
7.1.3 ดาเนินการการสอน

7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ

หมาย
เหตุ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,020......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,020...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.ดอกไม้สด
2.แตงกวา
3.แครอท
4. ผ้าปูโต๊ะ
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

5 ช่อ
4ก.ก.
5 ก.ก.
17 หลา

170 บาท
30 บาท
40 บาท
50
2,020

850
120
200
850

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาพับผ้าเช็ดมือ และปูโต๊ะอาหารได้หลายรูปแบบ
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับโอกาส และมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์งาน
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริงในการตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ได้
เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน
ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)

โครงกานสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักงาน
บริการมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรูเ้ กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัดรายการ
อาหารประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการทาความสะอาดศิลปะการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
การจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัย
ในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึก
ทักษะความชานาญให้กบั นักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ ประเภทของการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารได้
3. เพื่อให้สามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได้
4. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. มีเจตคติที่ดีต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมีความ
รับผิดชอบ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8 คนและผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดืม่ คุณสมบัติทดี่ ีของพนักงานบริการ ประเภทของ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
3. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการสอนบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม

7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
หมาย
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.สรุปและ
/
รายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

7.3 สถานที่ดาเนินการ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,000......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,000...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ชุดบริการอาหาร
8 ชุด
250 บาท
2,000
รวมเงินทั้งสิ้น
2,000
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
นักศึกษาให้บริการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานต่างๆของวิทยาลัยได้
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) : นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัด
วางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการสอนวิชาศิลปะประดิษฐ์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนศิลปประดิษฐ์
เป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พื้นฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง และแกะสลักผัก ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ
และงานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ คิดคานวณต้นทุน กาหนดราคาขายและจัดจาหน่าย
โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้

5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง และแกะสลักผัก
ผลไม้ และวัสดุอื่นๆ
2. เพื่อฝึกทักษะในการประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ์
2. ปฏิบัติการทางานศิลปะประดิษฐ์ได้
3. นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,000......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,000...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1.แครอท
2.มะเขือเทศ
3.ฟักทอง
4.แก้วมังกร
5.สับปะรด
6.หัวไชเท้า
7.แตงกวา
8. ดอกกุหลาบ
9. ดอกมัม

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

5 ก.ก.
3 ก.ก.
10 ก.ก.
3 ก.ก.
20 ลูก
2 ก.ก.
5 ก.ก.
50 ดอก
1 ช่อ

40 บาท
50 บาท
30 บาท
60 บาท
20บาท
50 บาท
30 บาท
7 บาท
170 บาท
2,000

200
150
300
180
400
100
150
350
170

หมายเหตุ

รวมเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ และนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะระดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทางานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ จนมีทักษะ มีความชานาญ
สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)

โครงการสอนวิชาอาหารไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการเรียนวิชาอาหารไทย เป็น

การเรียนเน้นการปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจาเป็นในการจัดซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ
6. เพื่อฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยและความประหยัด
7. เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ
8. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน
และผ่านเกณฑ์การประเมิน
6.2 เชิงคุณภาพ
3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาอาหารไทยชนิดต่างๆ
4. มีทักษะในการทาอาหารไทยและการจัดตกแต่ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาอาหารไทย
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

หมาย
เหตุ

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ .............................2,000......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,000................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

3 ก.ก
2 ก.ก.
5 ก.ก.
0.5 ก.ก.
3 ก.ก.
3 ลูก
2 ก.ก.
2 ก.ก.

150 บาท
240 บาท
70 บาท
120 บาท
140 บาท
20 บาท
50 บาท
25 บาท
2,000

450
480
350
60
450
60
100
50

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ปลา
2. กุ้ง
3. กะทิ
4. เครื่องแกง
5. หมู
6. สับปะรด
7. มะนาว
8. น้าตาลทราย
รวมเงินทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จานวน 11 คน ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
การทาอาการไทยชนิดต่างๆไม่น้องกว่า 10 ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)

โครงการสอนวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
วัตถุดิบสัตว์น้าศึกษาและปฏิบตั ิเกีย่ วกับ ชนิดของสัตว์น้าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบทางเคมีที่มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสัตว์น้าสดการประเมินคุณภาพสัตว์น้าสด การปฏิบัติการดูแลสัตว์น้าสด การตัดแต่งสัตว์น้าสดเพื่อการ
ผลิต และการขนส่งสัตว์น้าสดโดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้า
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดการวัตถุดิบสัตว์น้าตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 1 สาขาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า จานวน 15 คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการหลังการจับสัตว์น้า
2. ปฏิบัติการดูแลรักษาวัตถุดิบสัตว์นาหลั
้ งการจับ
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมตั ิจัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินโครงการ
/
/
/
/
/
3.สรุปและรายงานผล
/
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,000......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,000.................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

5 ก.ก.
3 ก.ก.
1 ก.ก.
5 ก.ก.
3 ก.ก.
6 ขวด
1 ก.ก.
1 ถุง

100 บาท
220 บาท
140 บาท
35 บาท
40 บาท
52 บาท
90 บาท
3 บาท
2,000

500
660
140
175
120
312
90
3

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1.ปลาสด
2.กุ้ง
3. หมึก
4. แป้งมัน
5.แป้งสาลี
6.น้ามันพืช
7.เกล็ดขนมปัง
8.เกลือ

รวมเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาดูแลรักษาสัตว์น้าหลังการจับได้อย่างถูกวิธี
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะในการดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น้าขั้นพื้นฐาน และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)

หมาย
เหตุ

โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย
เป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การเลือก การใช้วัตถุดิบในการทาขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ใน
การทาขนมไทย วิธีการและเทคนิคการทาขนมไทย บรรจุภัณฑ์และการจัดจาหน่าย โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทางาน
ด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความ
ชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทาขนมไทย การ
บรรจุภัณฑ์และจัดจาหน่าย
2. เพื่อฝึกปฏิบัติการทาขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจาหน่าย
3. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน10 คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทาขนมไทย การบรรจุ
ภัณฑ์และจัดจาหน่าย
2. มีทักษะในการทาขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภณ
ั ฑ์และจัดจาหน่าย
7. การดาเนินงานกิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมตั ิจัดทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาขนมไทย
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

แผนการดาเนินงาน
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 2560 –กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,185......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,185...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

3 ก.ก.
3 ก.ก.
3 ก.ก.
3 แผง
50 ฟอง
10 ก.ก.
1 ซอง
5 หวี
5 ก.ก.
7 ก.ก.
2 ก.ก.

40 บาท
35 บาท
70 บาท
115 บาท
4 บาท
25 บาท
70 บาท
25 บาท
30 บาท
70 บาท
60 บาท
2,185

120
105
210
345
200
250
70
125
150
490
120

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. แป้งข้าวเหนียว
2. แป้งมัน
3. ข้าวเหนียว
4. ไข่ไก่
5. ไข่เป็ด
6. น้าตาล
7. ผงวุ้น
9. กล้วยน้าว้า
10.ฟักทอง
12. กะทิ
13. เผือก
รวมเงินทั้งสิ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาทาขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตจิ ริงในการทาขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจาหน่าย

หมาย
เหตุ

ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลักในงานอาหาร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชา

ใบตองและแกะสลักในงานอาหาร เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือก การเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน การประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก การจัดตกแต่งและนาไปใช้
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ กระทงลอย บายศรี แกะสลักผัก ผลไม้ จัดตกแต่ง คานวณต้นทุนและกาหนดราคา โดย
ฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน การ
ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก
2. เพื่อฝึกปฏิบัตปิ ระดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม้ การจัดตกแต่ง
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ สะอาด
และปลอดภัย มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
4. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10 คนและผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน การ
ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก
2. มีทักษะในการประดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม้ การจัดตกแต่ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ

7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับงานใบตองและแกะสลัก
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ

หมาย
เหตุ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,000......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,000...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

14 มัด
10 ลูก
5 ก.ก.
10 ก.ก.
2 ก.ก.
15 ลูก
5 ก.ก.

20 บาท
60 บาท
40 บาท
30 บาท
60 บาท
20 บาท
40 บาท
2000

280
600
200
300
120
300
200

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ใบตอง
6. แตงโม
7. แครอท
8. ฟักทอง
9. แก้วมังกร
10. สับปะรด
11.หัวไชเท้า

รวมเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาประดิษฐ์งานใบตอง ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ กระทงลอย บายศรีได้
2. นักศึกษาแกะสลักผัก และผลไม้ ได้
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม้ และนาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาใบตองและ
แกะสลักในงานอาหาร เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บ
รักษาชิ้นงาน การประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก การจัดตกแต่งและนาไปใช้ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ กระทงลอย บายศรี
แกะสลักผัก ผลไม้ จัดตกแต่ง คานวณต้นทุนและกาหนดราคา โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด
ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษา
เพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน การ
ประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก
4. เพื่อฝึกปฏิบัตปิ ระดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม้ การจัดตกแต่ง
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีต รอบคอบ
สะอาด และปลอดภัย มีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
6. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
6.เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน
การประดิษฐ์ งานใบตองและแกะสลัก
2. มีทักษะในการประดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม้ การจัดตกแต่ง
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ

7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561

หมายเหตุ

7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,020......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,020...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ใบตอง
6. แตงโม
7. แครอท
8. ฟักทอง
9. แก้วมังกร
10. สับปะรด
11.หัวไชเท้า
รวมเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 มัด
10 ลูก
5 ก.ก.
10 ก.ก.
2ก.ก.
15 ลูก
5 ก.ก.

20 บาท
60 บาท
40 บาท
30 บาท
60 บาท
20 บาท
40 บาท
2,020

300
600
200
300
120
300
200

9.1 ผลผลิต (Out puts)
1. นักศึกษาประดิษฐ์งานใบตอง ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ กระทงลอย บายศรีได้
2. นักศึกษาแกะสลักผัก และผลไม้ ได้
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะประดิษฐ์งานใบตอง การแกะสลักผัก และผลไม้ และนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้

ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการค้า
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย
เป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การทาและใช้ตารับมาตรฐานใน
การทาขนมไทยเพื่อการค้า การทาขนมไทยเพื่อการค้า โดยฝึกให้นกั ศึกษามีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต
รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะ
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์ (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การทาตารับ
มาตรฐานและการทาขนมไทยเพื่อการค้า
2. เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน เตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทาขนมไทยเพื่อการค้า
3. เพื่อฝึกปฏิบัติการทาตารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และจาหน่าย
4. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 3 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 8 คนและผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการวางแผน การเตรียมวัตถุดบิ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การทาตารับมาตรฐาน
และการทาขนมไทยเพื่อการค้า
2. มีทักษะในการทาขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และจาหน่าย
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน

7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาขนมไทย
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินโครงการ
3.สรุปและ
รายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ
7.3 สถานที่ดาเนินการ

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

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,205......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,205...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
ค่าวัสดุ
1. แป้งข้าวเหนียว
2. แป้งมัน
3. ข้าวเหนียว
4. ไข่ไก่
5. น้าตาล
6. ผงวุ้น
7.ฟักทอง
8. กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
9. กะทิ
10. เผือก
11.กล้วยน้าว้า
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

5 ก.ก.
2 ก.ก.
2 ก.ก.
5 แผง
10 ก.ก.
3 ซอง
5 ก.ก.
150 กล่อง
5ก.ก.
1 ก.ก.
2 หวี

40 บาท
35 บาท
70 บาท
115 บาท
25 บาท
70 บาท
30 บาท
1 บาท
70 บาท
60บาท
25 บาท
2,205

200
70
140
575
250
210
150
150
350
60
50

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาทาขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) : นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตจิ ริงในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ การทาตารับมาตรฐานและการทาขนมไทยเพื่อการค้า
ลงชื่อ ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการสอนวิชาขนมไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย
เป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การทาและใช้ตารับมาตรฐานใน
การทาขนมไทย การทาขนมไทยและไทยโบราณ โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ
ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชานาญให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การทาตารับ
มาตรฐานและการทาขนมไทยเพื่อการค้า
2. เพื่อให้มีความสามารถในการวางแผน เตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการทาขนมไทยเพื่อการค้า
3. เพื่อฝึกปฏิบัติการทาตารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และจาหน่าย
4. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10 คนและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการวางแผน การเตรียมวัตถุดบิ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ การทาตารับ
มาตรฐานและการทาขนมไทยเพื่อการค้า
2. มีทักษะในการทาขนมไทยเพื่อการค้า จัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และจาหน่าย

7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการทาขนมไทย
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.เสนอโครงการ
2.ดาเนินโครงการ
3.สรุปและ
รายงานผล
7.2. ระยะเวลาดาเนินการ

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

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,185......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,185...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ
1. แป้งข้าวเหนียว
2. แป้งมัน
3. ข้าวเหนียว
4. ไข่ไก่
5. ไข่เป็ด
6. น้าตาล
7. ผงวุ้น
9. กล้วยน้าว้า
10.ฟักทอง
12. กะทิ
13. เผือก
รวมเงินทั้งสิ้น

จานวนที่ต้องการ
3 ก.ก.
3 ก.ก.
3 ก.ก.
3 แผง
50 ฟอง
10 ก.ก.
1 ซอง
5 หวี
5 ก.ก.
7 ก.ก.
2 ก.ก.

ราคา/หน่วย
40 บาท
35 บาท
70 บาท
115 บาท
4 บาท
25 บาท
70 บาท
25 บาท
30 บาท
70 บาท
60 บาท
2,185

จานวนเงิน
120
105
210
345
200
250
70
125
150
490
120

หมายเหตุ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) 1. นักศึกษาทาขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตจิ ริงในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้
การทาตารับมาตรฐานและการทาขนมไทยเพื่อการค้า
ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)
โครงการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์ ไพลอย /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพิม่ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ...................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่....4....................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2....................... ตัวบ่งชี้........2.3...............................
4. สภาพปัจจุบนั หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการ
จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นการศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักงาน
บริการมารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรูเ้ กี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัดรายการ
อาหารประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการทาความสะอาดศิลปะการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
การจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัย
ในการทางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึก
ทักษะความชานาญให้กบั นักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ ประเภทของการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
7. เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารได้
8. เพื่อให้สามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได้
9. สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10. มีเจตคติที่ดีต่องานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมีความ
รับผิดชอบ
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ จานวน 10 คนและผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ

7. นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดืม่ คุณสมบัติทดี่ ีของพนักงานบริการ ประเภท
ของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
8. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
9. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
7. การดาเนินงาน กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วิธีการดาเนินงาน
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอความเห็นชอบและอนุมัติจดั ทาโครงการ
7.1.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการบริการอาหารและเครื่องดืม่
7.1.3 ดาเนินการการสอน
7.1.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล
แผนการดาเนินงาน
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 2560 – กันยายน 2561
7.3 สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ.........................................
ค่าวัสดุ ..............................2,500......................... บาท
รวมงบประมาณ ................2,500...................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ
1. ชุดบริการอาหาร
10 ชุด
250 บาท
2,500
รวมเงินทั้งสิ้น
2,500
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลผลิต (Out puts) นักศึกษาให้บริการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานต่างๆของวิทยาลัยได้
9.2 ผลลัพธ์ (Out comes) นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัด
วางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพได้
ลงชื่อ ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปัญจาภรณ์ ไพลอย)

โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มั่นการ / แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 , 5 ตัวบ่งชี้ 2.2 – 2.4 , 5.2
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก
น่าเบื่อ ไม่สนุก ซับซ้อน ไม่ชอบการคานวณ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่าลง ด้วยเหตุนจี้ ึงจัดทาโครงการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานซึง่ สอนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชามาก
ขึ้น โดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรดาเนินโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
5.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และง่ายขึ้น
5.3 เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากขึ้นและสามารถทาข้อสอบได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1/2561
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
60 60 60 61

1
2
3
4

เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์+จัดทาแผนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียน

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561
ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

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

1,500

บาท

รวมงบประมาณ

1,500

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1 ห่อ

300

300

10 แผ่น

25

250

3 กระป๋อง

70

210

4. เทปใส

1 แพ็ค

140

140

5. สีไม้ 36 สี

2 กล่อง

150

300

6. สีน้า

2 กล่อง

150

300

ค่าวัสดุ
1. กระดาษร้อยปอนด์
2. กระดาษแข็งสี
3. กาว

รวมงบประมาณ

1,500 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สอน เข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และสามารถทาข้อสอบได้
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ประเมินผลการเรียน
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มั่นการ / แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4

หมายเหตุ

3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 , 5 ตัวบ่งชี้ 2.2 – 2.4 , 5.2
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก
น่าเบื่อ ไม่สนุก ซับซ้อน ไม่ชอบการคานวณ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่าลง ด้วยเหตุนจี้ ึงจัดทาโครงการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ซึ่งสอนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาของ
รายวิชามากขึ้น โดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรดาเนินโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และง่ายขึ้น
5.3 เพือ่ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากขึ้นและสามารถทาข้อสอบได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ทุกสาขาวิชา จานวน 20 คน
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2/2560
ที่

กิจกรรม

พ.ศ. 2560

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
60 60 60 61 61 61

1
2
3
9.

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

เสนอโครงการ
ดาเนินการโครงการ
สรุปโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

1,000

บาท

รวมงบประมาณ

1,000

บาท

ส.ค.
61

ก.ย.
61

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. กระดาษแข็งสี

20 แผ่น

20

400

2. ฟิวเจอร์บอร์ด

20 แผ่น

30

600

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

1,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ผลผลิต ( Out puts ) :
10.1.1 สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.1.2 นักเรียนได้รับความรูต้ ามจุดประสงค์รายวิชา
10.2 ผลลัพธ์ ( Out comes ) :
10.2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2.2 นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและง่ายขึ้น
10.2.3 นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฉัตรชนก มั่นการ / แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่ 2
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2 , 5 ตัวบ่งชี้ 2.2 – 2.4 , 5.2
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก

น่าเบื่อ ไม่สนุก ซับซ้อน ไม่ชอบการคานวณ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่าลง ด้วยเหตุนจี้ ึงจัดทาโครงการ
สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ซึ่งสอนนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหา
ของรายวิชามากขึ้น โดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรดาเนินโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
5.2 เพือ่ ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และง่ายขึ้น
5.3 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากขึ้นและสามารถทาข้อสอบได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ทุกสาขาวิชา
7. สถานที่ดาเนินการ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1/2561
ที่

1
2
3
4
9.

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

กิจกรรม

เสนอโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์+จัดทาแผนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียน
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

2,000

บาท

รวมงบประมาณ

2,000

บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. กระดาษแข็งสี

10 แผ่น

25

250

2. อุปกรณ์ Tangram apparatus

10 ชุด

48

480

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

3. โปสเตอร์ไวนิลทรองตันรูป
เรขาคณิต

1 แผ่น

400

400

4. รูปทรงเรขาคณิต

1 ชุด

480

470

5. โปสเตอร์กลอสซี่ เรื่อง ลาดับและ
อนุกรม 1 ลาดับ

1 ชุด

400

400

รวมงบประมาณ

2,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สอน เข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้น และสามารถทาข้อสอบได้
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 ประเมินผลการเรียน และการทากิจกรรม
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวฉัตรชนก มั่นการ )
โครงการสอนวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่.....ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียน...........................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.............4..........................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.........2............................... ตัวบ่งชี้.................2.3.............................
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และให้ผู้เรียนได้ศกึ ษาจากสภาพความเป็นจริง ซึ่งรายวิชาลูกเสือวิสามัญ 2
เป็นวิชาที่นักศึกษาต้องสามารถปฏิบัติได้จริง จึงจาเป็นต้องจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีวสั ดุ – อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2
5.2. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ

6.1.1 นักศึกษาจานวน 25 คน สามารถเรียนวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สามารถจัดการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้มคี วาม
เข้าใจมากขึ้น สามารถปฏิบตั ิได้จริง และมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชา ลูกเสือวิสามัญ 2 และสามารถติดตามผลการใช้งบประมาณและ
รายงานผลต่างๆ ได้ตามกาหนด
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
ที่

1
2
3
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61

เสนอโครงการ
ดาเนินโครงการ
สรุปผลโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ........................17,256................................ บาท
รวมงบประมาณ ...................17,256........................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

1. ราวตากผ้า

1 ราว

600

600

2. จอบ

2 ด้าม

300

600

3. เสียม

2 ด้าม

250

500

4. ผ้าฟาง

10 ผืน

250

2,500

5. เขียงไม้

1 อัน

250

250

6. มีด

2 ด้าม

100

200

7. กะละมัง

2 ใบ

120

240

8. ถังน้า

2 ใบ

150

300

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

9. เชือกฟาง

4 ม้วน

35

140

10. เชือกป่านมะนิลา

2 ม้วน

1,000

2,000

11. ขันน้า

2 ชัน

20

40

12. หม้อหุงข้าว

1 ใบ

750

750

13. กระทะ และ ตะหลิว

1 ชุด

400

400

14. จาน และ ชาม อาหาร

12 ชุด

30

360

15. ช้อน

1 แพ็ค

200

200

16. ทัพพี

3 อัน

60

180

17. ชั้นวางของ

2 อัน

450

900

18. น้าขวดขาวใหญ่

3 ขวด

120

360

19. ป้ายชื่อวิทยาลัย

1 ป้าย

300

300

20. ป้ายบริการ

1 ป้าย

300

300

21. ข้าวสาร

10 กก.

41

410

22. ปลากระป๋อง

2 แพ็ค

147

294

23. หัวหอม

1 กก.

80

80

24. น้าปลา

1 ขวด

30

30

25. รสดี

1 ถุง

95

95

26. รสดี

1 ถุง

95

95

27. น้าตาล

2 กก.

27

34

28. มะนาว

1 กก.

43

43

29. ลังน้าแข็ง

1 ลัง

3,000

3,000

30. แก้วน้า

10 ใบ

20

200

31. หม้อแกง

2 ใบ

300

600

32. ค้อน

1 ด้าม

300

300

33. ตะปู

1 กก.

100

100

34. แก๊สปิคนิค

1 ถัง

1,800

1,800

รวมงบประมาณ

17,256

บาท

* ถัวเฉลีย่ จ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 มีวัสดุ – อุปกรณ์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอในการปฏิบัติงานตอน 1 ปีงบประมาณ
10.2 สามารถดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 จากการเรียนของนักศึกษา
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ)
โครงการ English One Word A Day ปีการศึกษา 2/2560
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่..........4......................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่..............4.............................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบ่งชี้........2.2,2.3,2.4.....................................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตามยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยการส่ งเสริ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ แ ข่ งขั น ของประเทศ ให้ ป ระชากรไทยสามารถใช้
ภาษาอั งกฤษสื่ อ สารในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาและหลากหลายสาขาอาชี พ อั น จะส่ งเสริม ให้ เกิ ด การใช้ ภ าษาอั งกฤษอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน และนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล สามารถผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อป้อนต่อตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นระบบเศรษฐกิจ และสังคม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางการผลิตและพัฒนากาลังคนสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษนั้น ผู้จัด
กิจกรรมได้เล็งเห็นความสาคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นานาชาติกาหนดขึ้น ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับแรงงาน
การเริ่มต้นการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานจะนาไปสู่ความสาเร็จ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. เพื่ อ ให้ส อดคล้ องกับ การเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบั นส่ งเสริม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นานาชาติ
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สาหรับผู้เรียนทางด้านอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา ตุลาคม 2560 – ก.ย 2561
ที่

1.
2.
3.
9.

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61
61
61 61 61 61 61

เสนอโครงการ
จัดกิจกรรม
สรุปโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ.............................3,000................................ บาท
รวมงบประมาณ .......................3,000............................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-เทปกาวสองหน้าชนิดบาง(3M)

15

25

1,125

-เทปกาวสองหน้าชนิดหนา (3M)

15

30

450

-เทปกาวใส

15

20

300

-กระดาษการ์ดสี A4 หนา 180 แกรม
100 แผ่น

12

82.50

990

-กรรไกร

3

25

75

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

-ไม้บรรทัด

6

10

รวมงบประมาณ

60

3,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
ผลผลิต (Out puts):
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์ที่ถูกต้อง
2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้าแสดงออก
ผลลัพธ์ (Out comes):
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคาศัพท์ที่ถูกต้อง
2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออกเมื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ เมื่อสิน้ สุดโครงการ
ลงชื่อ………………………………………………ผู้เสนอโครงการ
( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม)
โครงการสอนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3..เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..........................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........6....เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...........
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3... ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์ .
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

จาเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มวี ัสดุใช้ในการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกั เรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ให้มีประสิทธิภาพ
5.2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า จานวน 38 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ที่

1
2
3

กิจกรรม

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินงานโครงการ
สรุปผลโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.60 .
. .61 .61 .61 ย. ค. . .61 .61 .
60 60
61 61 61
61
/
/ / / / / / / /
/ /
/

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์...............2,590.-..............................บาท
รวมงบประมาณ ..................1,890.-......................... บาท

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-เมาท์

5 ตัว

200.-

1,000.-

-คีย์บอร์ด

5 ตัว

200.-

1,000.-

-แฟลชไดร์ฟ

1 อัน

590.-

590.-

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

2,590.-

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ผลผลิต (Out puts) นักเรียน นักศึกษา จานวน 39 คนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน
10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
(...นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม..)
โครงการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์ ทองมาก /หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3..เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..........................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........6....เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...........
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3... ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์ .
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร จาเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มีวัสดุใช้ในการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏิบตั ิงานได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
นักเรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ให้มปี ระสิทธิภาพ
5.2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นา้
และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน 38 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ที่

1
2
3
9.

กิจกรรม

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60 60 60

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
/
ดาเนินงานโครงการ
/
/
สรุปผลโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561
ม.ค ก.พ มี.ค เม. พ. มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย.
.61 .61 .61 ย. ค. . .61 61 61
61 61 61
/

/

/

/

/

/

/

/
/

แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส.  อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์...............1,890.-..............................บาท
รวมงบประมาณ ...............1,890.-........................ บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-ถั่วเขียว

5 กก.

40.-

200.-

-บัวรดน้า

4 ถัง

100.-

400.-

-เมล็ดพันธุ์ผัก

20 ซอง

25.-

500.-

-ปุย๋

10 กก.

25.-

250.-

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

-ปากกาไวท์บอร์ด

6 ด้าม

25.-

150.-

-กระดาษถ่ายเอกสารเอ4

2 รีม

135.-

270.-

-กระดาษการ์ดสี

1 รีม

120.-

120.-

รวมงบประมาณ

1,890.-

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ผลผลิต (Out puts) นักเรียน นักศึกษา จานวน 39 คนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน
10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานสรุปผลโครงการ
ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
(......นางไพรัตน์ ทองมาก.....)
โครงการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์ ทองมาก/หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...3..เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ..........................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่........6....เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...........
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3... ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์และคอมพิวเตอร์ .
4. สภาพปัจจุบนั / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร และวิชาการจัดการฟาร์ม
จาเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มีวสั ดุใช้ในการเรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นกั เรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร และวิชาการจัดการฟาร์ม ให้มี
ประสิทธิภาพ
5.2. เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน 42 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อให้นักเรียน นักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวสั ดุใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ที่

1
2
3
9.

กิจกรรม

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
60
60 60

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ศ. 2561
ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก. ส.ค. ก.ย.
.61 61 61
61
61 61 ค. 61 61
61

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
/
ดาเนินงานโครงการ
/
/
สรุปผลโครงการ
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ

/

/

/

/

/

/

/

/
/

แหล่งงบประมาณ ปวช. ปวส. อุดหนุน บกศ. อื่นๆ..........................................................
- ค่าครุภัณฑ์...............450.-..............................บาท
รวมงบประมาณ ................450.-......................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-กระดาษบรู๊ฟ

100 แผ่น

3.-

300.-

-ปากกาไวท์บอร์ด

6 ด้าม

25.-

150.-

ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณ

450.-

บาท

* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าได้รับ
10.1 ผลผลิต (Out puts) นักเรียน นักศึกษา จานวน 42 คนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอน
10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
11.1 รายงานสรุปผลโครงการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ................................................. ผู้เสนอโครงการ
(...นางไพรัตน์ ทองมาก.......)
โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2.ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบ่งชี้............14,15,17,37..........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในภาคเรียนที่ 1/2561 มีรายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นที่เปิดให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.1 (สาขาเกษตรศาสตร์)
ซึ่งในการเรียนการสอนนั้นต้องให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในรายวิชาดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องมีวัสดุฝึก
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีทกั ษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส
5.4 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีต
5.5 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้า
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สได้
6.1.2 นักศึกษามีทักษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สได้
6.1.3 นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส
6.1.4 นักศึกษาสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีตได้
6.1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานไฟฟ้าได้
6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นทุกคน มีทักษะการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า และ
งานคอนกรีต ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า
7. สถานที่ดาเนินการ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............

ที่

กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ
3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

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

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

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

3 ถุง

150

450

2.สายไฟฟ้า vaf 2X1.5

1 ม้วน

660

660

3.เทปพันสายไฟ

1 แถว

400

400

4.วาวล์ออกซิเจน

2 หัว

900

1,800

5.วาวล์แก๊ส

1 หัว

800

800

6.หลอดตะเกียบ

10 หลอด

120

1,200

7.ทราย

5 กระสอบ

100

500

8.แปรงลวด

3 ด้าม

80

240

9.ตู้ควบคุมไฟฟ้า

1 ชุด

3,000

3,000

10.ลวดเชื่อม2.6

3 กล่อง

150

450

11.มีดคัตเตอร์

5 ด้าม

100

500

ค่าวัสดุ
1.ปูนซิเมนต์

รวมงบประมาณ

10,000 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): นักศึกษาสามารถทาแผ่นพื้นทางเท้าได้
ผลลัพธ์ (Out comes): นักศึกษามีทักษะในการปฏิบตั ิการเชื่อม งานคอนกรีตและงานไฟฟ้า

หมายเหตุ

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากการเรียนของนักศึกษา
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ)
โครงการสอนวิชาขับรถยนต์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
2. ลักษณะโครงการ
โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิตทิ ี่...................................................................................................
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่.........1................................................................
3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบ่งชี้............14,15,17,37..........................
4. สภาพปัจจุบนั /หลักการและเหตุผล
ในภาคเรียนที่ 2/2561 มีรายวิชาการขับรถยนต์ทเี่ ปิดทาการเรียนการสอนในระดับ ปวช.3 (สาขาเกษตรศาสตร์)ซึ่งใน
การเรียนการสอนนั้น นักศึกษาที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพือ่ ให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การขับรถยนต์
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการขับรถยนต์
5.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการดูแลบารุงรักษารถยนต์
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงคุณภาพ :
6.1.1 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะในการขับรถยนต์ได้
6.1.2 นักศึกษาสามารถดูแลบารุงรักษารถยนต์ได้
6.1.3 นักศึกษาสามารถขับรถยนต์ได้
6.2 เชิงปริมาณ :
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ที่เรียนวิชาการขับรถยนต์ทุกคนมีทักษะในการขับรถยนต์
7. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
8. กิจกรรมและหรือขัน้ ตอนการดาเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2560-30 ก.ย. 2561..............
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
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 เขียน-นาเสนอโครงการ
2 จัดซื้อวัสดุ

3 ดาเนินการ
4 สรุป-ประเมินผล
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
แหล่งงบประมาณ  ปวช.  ปวส. อุดหนุน  บกศ.  อื่นๆ..........................................................
- ค่าวัสดุ

...........................9,900......................................... บาท

รวมงบประมาณ ............................9,900.................................... บาท
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
รายการ

จานวนที่ต้องการ

ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

-กรวยยาง

21 อัน

300

6,300

-แบตเตอร์รี่

1 ลูก

3,000

3,000

2 กระป๋อง

300

600

ค่าวัสดุ

-น้ามันพาวเวอร์
รวมงบประมาณ

9,900 บาท
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ*

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอน นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 (สาขาเกษตรศาสตร์)
ผลลัพธ์ (Out comes): 1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการขับรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
11.1 จากการเรียนของนักเรียน
11.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ)

หมายเหตุ

