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 ก 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 

นี้ เป็นเครื่องมือสำคัญของการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา ซึ่งมอบให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

เพื ่อการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และถูกต้องตามระเบียบราชการ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้

สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นผลผลิตหลักตามบทบาทภาระหน้าที ่ของ

วิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดสรรเงินรายได้ของสถานศึกษา จำแนกตามผลผลิต โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์

การบริหารของรัฐบาล นโยบาย สอศ. และมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการดังกลา่ว 

ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ท้ายนี้หากแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดทำ และรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจำปีนี้ ขอน้อมรับการ

แก้ไขและขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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ส่วนที ่1 

บทนำ 

1. วสิัยทศัน ์ภารกจิ พนัธกจิ สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

วสิยัทัศน ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
ภารกจิ 

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
พันธกจิ 

พันธกิจที่ 1  ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
พันธกิจที่ 2  จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิตทิี ่1 การสร้างโอกาสทางการศกึษา “เรยีนฟรีมงีานทำ มรีายไดร้ะหวา่งเรยีน 

1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
3. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix It Center 
5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 
7. ลดการออกกลางคัน 
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
10.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
11.จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
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มิตทิี ่2 การพฒันาคุณภาพ “ปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอน ปฏริปูการสอบ ให้ทนักบัยุคสมัยอยา่งมีคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 
1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
6. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
3. วิจัยปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
6. จัดการเรียนการสอน English Program และ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพคร ู
1. กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
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มิตทิี ่3 การสร้างประสทิธภิาพในดา้นการบรหิารจดัการ “การบรหิารจดัการเปน็ทีย่อมรบัเชือ่มั่น มเีอกภาพ ใช้
เทคโนโลยสีนบัสนนุ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
2. นำระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
3. บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

- ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
- สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
- สถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ 
มิตทิี ่4 ความรว่มมอืในการจดัการอาชวีศึกษา“เพิ่มทักษะวชิาชพี ดว้ยความรว่มมอืในและตา่งประเทศ 

1. จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนา 

การเรียนการสอน 
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

 
แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 
  ยทุธศาสตร ์แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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 วสิยัทัศนข์องแผนการศึกษาแห่งชาต ิ(Vision)  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 
พันธกจิ 

 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 

สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคมคุณธรรม 
จรยิธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้าม กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของกำลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  

วตัถปุระสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ(Objectives) 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก

กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศ
ลดลง เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  

 - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 
Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 80 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ.2560 - 2579) 

1. ด้านความมั่นคง 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์และการพฒันาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพพัฒนา
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สว่นที ่2 

ขอ้มลูพื้นฐาน 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

1. ปรชัญา วสิยัทัศน ์พันธกจิ อตัลักษณ ์เอกลักษณ์ 

ปรชัญา 

 "ความรู้ดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม" 

วสิยัทัศน ์

 จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

พันธกจิ 

 1.ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 2.จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

อตัลักษณ ์

 คือ มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน 

เอกลกัษณ ์

 คือ แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 

2. กลยทุธใ์นการพฒันาสถานศึกษา 

1. สร้างความรู้พื้นฐานทางอาชีวศึกษาของผู้เรียนให้เข้มแข็ง 

2. ฝึกทักษะการทำงานในสาขาวิชาและการประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเป็นมืออาชีพ 

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเหมาะสม 

5. จัดหาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการจัดเรียนการสอนในจำนวนที่เพียงพอ 

6. จัดการบุคลากรและสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพท่ีดีและมีปริมาณเพียงพอ 

7. ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์งานวิจัย 

ความโดดเดน่ของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวลั/เกยีรตยิศ/ชือ่เสยีง) 

1. พ.ศ.2528 เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาเกษตรภาคตะวันออกบางส่วน 

2. พ.ศ.2529 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประเภทเกษตรกรรมของกรมอาชีวศึกษา 

3. ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

     (อกท.) ระดับชาติ พ.ศ.2552 

4. เป็นตัวแทนแหล่งศึกษาดูงาน ระดับนานาชาติในการประชุม Education forall พ.ศ.2554 
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3. ประวตั ิความเปน็มา และขอ้มลูดา้นอาคารสถานที่ 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

3.1 ประวตั ิความเปน็มา ของวทิยาลยัฯ 

 ที่ตัง้ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 192  หมู่ 3 (บ้านอำเภอ) ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอ 

สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20250 ติดกับถนนสุขุมวิท บริเวณหลักกิโลเมตรที่  159 ห่างจากจังหวัดชลบรุี 

70 กิโลเมตร ห่างจากเมืองพัทยา 16 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสัตหีบ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 300 ไร่ 

 ประวัติความเป็นมา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนาจอมเทียน มีสถานศึกษาติดกับสถานศึกษา 
 3 แห่ง คือ ทิศเหนือติดกับโรงเรียนบ้านอำเภอ (โรงเรียนระดับประถม) และโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม (โรงเรียนระดับ
มัธยม) ทิศใต้ติดกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทิศตะวันออกติดกับพื้นท่ีของชาวบ้านและทิศตะวันตก ติดกับถนนสุขุมวิท  
 
 พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้ใช้ที ่ดินของโรงเรียนทางทิศเหนือประมาณ 70 ไร่ไปก่อสร้าง 

โรงเรียนเทคนิคสัตหีบ และได้จัดงบประมาณซื้อที ่ดินด้านตะวันออกให้โรงเรียนเพิ ่มประมาณ100  ไร่โดยใช้

งบประมาณปี2513 เป็นเงิน 600,000 บาท 

 พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ตามโครงการปรับปรุงการศึกษาเกษตรของ

กรมอาชีวศึกษา ในการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพเกษตรให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือผลิตนักศึกษาและประชาชนให้

มีความรู้ความสามารถออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ได้จัดตั้งเป็น "วิทยาลัยชุมชนนาจอมเทียน" ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการขยายบทบาทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในการผลิตและพัฒนากำลังคนวิชาชีพ

ระดับกลางให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนจัดการศึกษาตามความ

ต้องการของชุมชน โดยวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชา พาณิชยกรรม 

(บริการโรงแรม) ในระดับ ปวส. และสาขาวิชา ช่างยนต์ (ช่างกลเรือ) ในระดับ ปวช. 

 พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างวิชาการและเทคโนโลยีแก่วิทยาลัยเกษตรกรรม

เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวไกลของโลกแห่งเทคโนโลยี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีชลบุรี" และยกเลิกวิทยาลัยชุมชนนาจอมเทียน ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี 

พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันการอาชีวศึกษา ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูป

การศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาและใช้ชื่อว่า สถาบัน

อาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 "กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการ

อาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556" ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เพ่ือจัดตั้ง "สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร" 
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โดยรวมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน แยกตามภาคเป็น 4 ภาค คือ สถาบันการ

อาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ภาคกลาง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อยู่ในสังกัดสถาบัน

การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

 เกยีรตปิระวตั ิ

 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัด พัฒนาดีเด่น ของกลุ่ม

สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน 

พ.ศ.2529  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประเภทเกษตรกรรมของกรมอาชีวศึกษา 

 ทำเนยีบผู้บรหิาร 

 ตั้งแต่ก่อสร้างสถานศึกษา มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวม 13 คน ตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

1 เมษายน - 31 มีนาคม 2494    นายสุวัชร  แสงประเสริฐ (ปมก.)  ตำแหน่งครูใหญ่ 
1 เมษายน 2494 - 30 เมษายน 2495   นายธีระ  กันฑษา (ปป.ก,ธบ.)  ตำแหน่งครูใหญ่ 
1 พฤษภาคม 2495 - 1 มิถุนายน 2512   นายสนิท  ฐิตะฐาน (ปปก.)  ตำแหน่งครูอาจารย์ใหญ่ 
23 กรกฎาคม 2512 - 30 กันยายน 2516   นายสงวน  แก้วมรกต (กส.บ.,M.S.) ตำแหน่งครูอาจารย์ใหญ่ 
1 ตุลาคม 2516 - 31 สิงหาคม 2520   นายนพคุณ  ศิริวรรณ (กส.บ.,M.S.) ตำแหน่งครูอาจารย์ใหญ่ 
1 มิถุนายน 2521 - 30 พฤศจิกายน 2532   นายสงัด  ศุขเกษม (กส.บ.,M.S.)  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
1 ธันวาคม 2532 - 21 เมษายน 2536   นายชนินทร์  ด้านพานช (วท.บ.)  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
22 เมษายน 2536- 30 กันยายน 2540   นายเทียบ  เต็งไตรรัตน์ (กศ.บ.)  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
20 พฤศจิกายน 2540 - 30 กันยายน 2547   นายดำรง  มีแก้วกุญชร (M.Agr.)  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
25 พฤศจิกายน 2547 - 5 สิงหาคม 2551   นายบัณฑิต  เอี่ยมเข่ง (M.S.Ag.Ed.) ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
5 สิงหาคม 2551 - 30 กันยายน 2553   นายวันชัย  โตมี (กศ.ม.)   ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
1 ตุลาคม 2553 - 21 สิงหาคม 2554   นายฐนพงศ์  กัลชาญพันธุ์  รองผู้อำนวยการรักษาการ 
          ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
22 สิงหาคม 2554 - 2 ตุลาคม 2557   นายคมสัน  เข็มเพชร (วท.บ.)  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
3 ตุลาคม 2557 - 21 ตุลาคม 2558   นางสาววิลาวัณย์  เลิศวีระวฒัน์ (ศษ.ด.) ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
22 ตลุาคม 2558 - 12 ธันวาคม 2559   นายเอกรัฐ  สว่างยิ่ง   รองผู้อำนวยการรักษาการ 

          ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

13 ธันวาคม 2559 - 14 พฤษภาคม 2560   นายวิชัย  หาญพลาชัย (กศ.ม.)  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

15 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน    นายกฤชพนธ์  ท่าม่วง   ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
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สภาพชมุชน เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 192  หมู่ 3 (บ้านอำเภอ) ตำบลนาจอมเทียน  
อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20250 ติดกับถนนสุขุมวิท บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 159 ห่างจากจังหวัด
ชลบุรี 70 กิโลเมตร ห่างจากเมืองพัทยา 16 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสัตหีบ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 300 ไร่ เป็น
วิทยาลัยเกษตรที่มีพ้ืนที่น้อยเม่ือเทียบกับวิทยาลัยเกษตรที่อ่ืน ๆ 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนาจอมเทียน มีสถานศึกษาติดกับสถานศึกษา 
3 แห่ง คือ ทิศเหนือติดกับโรงเรียนบ้านอำเภอ (โรงเรียนระดับประถม) และโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม (โรงเรียนระดับ
มัธยม) ทิศใต้ติดกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทิศตะวันออกติดกับพื้นท่ีของชาวบ้านและทิศตะวันตก ติดกับถนนสุขุมวิท  
 
 ตรงข้ามวิทยาลัย ถัดจากถนนสุขุมวิทลงไปทางทิศตะวันตก เป็นตลาดและชุมชนบ้านอำเภอมีอาคารร้านค้า 
บ้านเรือนเรียงรายจนถึงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
 
 บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีสวนสาธารณะสำหรับออกกำลังกาย มี
ที่จอดรถกว้างขวาง มีร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหาร โดยเฉพาะชายทะเล 
อยู่ใกล้บริเวณท่ีอยู่อาศัยเป็นระยะ ๆ มีร้านค้าจำหน่ายของทะเลแห้งที่เป็นของฝากนักท่องเที่ยวในตลาด 2 ฝั่งถนน 
เลียบชายทะเลใกล้กับบริเวณท่ีตั้งร้านอาหารดังกล่าว 
 
 ตลาดและชุมชนบ้านอำเภอที่อยู่ตรงข้ามวิทยาลัย เป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีร้านสะดวกซื้อที่เปิด
จำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 4 แห่ง (เซเว่นอีเลฟเว่น 2 แห่ง , มินิบิ๊กซ,ี โลตัส เอ็กซ์เพรส)  
มีหอพักสำหรับให้นักศึกษาและคนงานในเขตพัทยาแทรกอยู่ในตลาดและเขตที่พักอาศัย 
 
 ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนมีทั้งเจ้าของพ้ืนที่เดิม และผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากที่อ่ืน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
1.ชาวบ้านท้องถิ่น  2.คนต่างถิ่นที่มาทำงานในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง 3.นักเรียน นักศึกษาต่างจังหวั ด
ที่มาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 
(อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน) 
 
 จากสภาพชุมชนและที่ตั้งดังกล่าว อาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนจึงหลากหลาย อันได้แก่ กิจการ
ร้านอาหาร, การท่องเที่ยว, บริการห้องพัก, ค้าขาย,อาหารทะเล และอาชีพการให้บริการดังนี้ การท่องเที่ยว  
การโรงแรม และอุตสาหกรรม ส่วนอาชีพดั้งเดิมของชุมชนคือ อาชีพการประมง อาชีพเกษตรกรรม 
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3.2 ขอ้มลูด้านอาคารสถานที่ 
 ชือ่สถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
 ชือ่ภาษาองักฤษ  Chonburi College of Agriculture and Technology 
 ที่ตัง้สถานศึกษา  เลขที่ 192 หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 20250 
 โทรศัพท ์ 038 - 237053 
 โทรสาร  038 - 237053 
 เวบ็ไซต ์ Kasetchon.ac.th 
 อเีมล  Aggiechon@hotmail.com 
 เนือ้ทีข่องสถานศกึษา 
 330 ไร่    1  งาน    -  ตารางวา 
 มอีาคาร,บ้านพัก,โรงเรอืน รวมทั้งสิ้น 43 หลัง 
1. อาคาร 8 (คณะวิชาพืชศาสตร์)    จำนวน  1   หลัง  7 ห้อง 
2. อาคาร 9 (อาคารหลักสูตรระยะสั้น) หอพักนนทรี  จำนวน  1   หลัง  4 ห้อง 
3. ฉางข้าวพร้อมลานคอนกรีต    จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
4. สำนักงาน อ.ก.ท.     จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
5. เรือนเพาะชำ      จำนวน  2   หลัง  -  ห้อง 
6. บ้านพักครู      จำนวน 50  หลัง  -  ห้อง 
7. บ้านพักครู      จำนวน 13  หลัง  -  ห้อง 
8. โรงบดและผสมอาหารสัตว์    จำนวน  1   โรง   -  ห้อง 
9. โรงฟักไข่ (อาคารเรียนฟาร์ม)    จำนวน 1   หลัง  1  ห้อง 
10. โรงรีดนม      จำนวน  1   โรง   -  ห้อง 
11. โรงเรือนไก่ไข่     จำนวน  1   โรง   -  ห้อง 
12. โรงเรือนสุกรขุน     จำนวน  1   โรง   -  ห้อง 
13. อาคารพัสดุกลาง     จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
14. อาคารสัมมนา     จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
15. หอประชุมใหญ่     จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
16. โรงเก็บรถยนต์และแทรกเตอร์    จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
17. โรงเก็บเครื่องทุ่นแรงเกษตร    จำนวน  1   หลัง  -  ห้อง 
18. อาคาร 10 (อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์)  จำนวน  1   หลัง  5  ห้อง 
19. อาคาร 11 (อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์)  จำนวน  1   หลัง  3  ห้อง 
20. โรงเรือนเพาะกล้า     จำนวน  1   หลัง      ห้อง 
21. โรงเรือนสุกรพันธุ์     จำนวน  1   โรง   -   ห้อง 
22. โรงเรือนโคเนื้อ     จำนวน  1   โรง   -   ห้อง 
23. อาคารแปรรูปผลผลิตเกษตร    จำนวน  1   หลัง  2  ห้อง 
24. อาคาร 2 (อาคารอำนวยการ)    จำนวน  1   หลัง 11 ห้อง 
25. อาคาร 3 (คณะช่างกลเกษตร)    จำนวน  1   หลัง  3  ห้อง 
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26. อาคาร 6      จำนวน     1    หลัง   -   ห้อง 
27. อาคาร 7 (อาคารเรียนพืชศาสตร์)   จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
28. อาคาร 13 (คณะบริหารธุรกิจ)    จำนวน     1    หลัง   6   ห้อง 
29. อาคารเพาะเลี้ยงเห็ด     จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
30. อาคารห้องสมุดกลาง (หอประชุมเฟ่ืองฟ้า)  จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
31. อาคาร 1 (แผนกวิชาพ้ืนฐาน)    จำนวน     1    หลัง   12  ห้อง 
32. บ้านพัก อ.ก.ท.     จำนวน     4    หลัง   -    ห้อง 
33. อาคารอำนวยการ (ศูนย์การเรียนรู้เทียบโอน)  จำนวน     1    หลัง   8 ห้อง 
34. อาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร   จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
35. บ้านพักอาศัย (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต) จำนวน     1    หลัง   12    ห้อง 
36. อาคารศูนย์วิทยาบริการ    จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
37. โรงเรือนเห็ด      จำนวน     1    หลัง   4    ห้อง 
38. โรงอาหารเอนกประสงค์    จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
39. โรงเรือนไก่กระทง (โรงเรือนระบบปิด Evap)  จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
40. อาคารศูนย์สารสนเทศ    จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
41. โรงเรือนอนุบาลปลา     จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
42. อาคารปฏิบัติการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร  จำนวน     1    หลัง   -    ห้อง 
43. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (ตึก 4 ชั้น)   จำนวน     1    หลัง   16    ห้อง 

 
อืน่ ๆ เชน่ สปีระจำ  ตน้ไม ้ สญัลักษณ ์ เพลง ของสถานศกึษา 
สปีระจำวิทยาลยั สีเขียว,ขาว,เหลือง 
ตน้ไมป้ระจำวทิยาลยั ต้นนนทรีย์ 
สญัลักษณป์ระจำวิทยาลยั  ดอกบัว 
เพลงประจำวทิยาลยั  มาร์ทเกษตร 
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการ 

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน คณะกรรมการวิทยาลัย 

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 

นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์ 

ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบลูย ์

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายณัฏฐปกรณ์  ลาภมาก 

ทำหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ ฝ่าย
วิชาการ 

นางสุนันทา  อรุณฉาย 

งานบริหารงานทั่วไป 

นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์ 

งานบุคลากร 
นางวรรณภา  มายิ้ม 

งานการเงิน 
นางใจสวรรค์  นามแถ่ง 

งานบัญชี 
นางมะลิ  คุ้นเคย 

งานพัสดุ 
นายสมนึก  กรอกกลาง 

งานทะเบียน 
นางวรรณภา  มายิ้ม 

 

งานอาคารสถานท่ี 
นายสมศักดิ์  บุญให้ 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม 

งานความร่วมมือ 
นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

นายบุญเลิศ  ดีเด่น 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

นางลัดดา  ด้วงสำรวย 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และ
ประกอบธุรกิจ 

นางใจสวรรค์  นามแถ่ง 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นายบุญเลิศ  ดีเด่น 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา/ 
งานแนะแนว  

นางสาวสุชิลา  ยันตพงศ์พิพัฒน์ 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางสมปอง  บุญญา 

งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน 

นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสุนันทา  อรุณฉาย 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสุนันทา  อรุณฉาย 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสุนันทา  อรุณฉาย 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
นายสมศักดิ์ บุญให้ 

งานวิทยบริการและห้องสุมด 
นางใจสวรรค์  นามแถ่ง 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
นายบุญเลิศ  ดีเด่น 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสุนันทา  อรุณฉาย 

 
 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
นายสมนึก  กรอกกลาง 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวันเฉลิม  นาคร้อยแก้ว 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
นางมะลิ  คุ้นเคย 

แผนกวิชาประมง 
นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
นางสาวณัฏฐวีร์  พึ่งแพง 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

งานนโยบาย 
นายสมศักดิ์ บุญให้ 



4. ขอ้มลูบคุลากร 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

4.1 อตัรากำลงัป ี2563  ผูใ้หข้อ้มลู  งานบุคลากร 
อตัรากำลงัของวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุ ี   

ก. ข้าราชการครู     17 คน 

  1. ผู้บริหาร   - คน 
  2. ข้าราชการครู   16 คน 
  3. ข้าราชการ กพ. 1 คน   

ข. ลูกจ้างประจำ     7 คน 
  1. ทำหน้าที่สอน   - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 7 คน   

ค. พนักงานราชการ    2 คน 
  1. ทำหน้าที่สอน   2 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน   

ง. ลูกจ้างชั่วคราว    18 คน 
  1. ทำหน้าที่สอน   2 คน 
  2. ผู้ช่วยคร ู   1 คน 
  3. ทั่วไป/สนับสนุน 15 คน   

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ 
 

คน     

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน     

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน     

  1. ข้าราชการ 17 คน  
  2. ลูกจ้างประจำ 7 คน  
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4.2 ขอ้มลูบุคลากร จำแนกตามวฒุกิารศึกษา 57 คน 

ก. ครผููส้อน ข. เจ้าหนา้ทีท่ัว่ไป/สนบัสนนุ 
- ตำ่กวา่ ม.6 - คน    7 คน 

- ปวช./ม.6 - คน    3 คน 

- ปวส./อนปุรญิญาตรี - คน    4 คน 

- ปรญิญาตร ี 7 คน    8 คน 

- ปรญิญาโท 8 คน    1 คน 

- ปรญิญาเอก 1 คน    - คน 

รวม 16 คน    23 คน 

4.3 ขอ้มลูลูกจา้งชัว่คราว จำแนกตามแหลง่เงินทีจ่า้ง  

ก. ครผููส้อน ข. เจ้าหนา้ทีท่ัว่ไป/สนบัสนนุ 

- จา้งดว้ยงบบุคลากร 1 คน    - คน 

- จา้งดว้ยงบ
ดำเนนิงาน 

- คน    - คน 

- จา้งดว้ยงบเงนิ
อดุหนนุ 

1 คน    4 คน 

- จา้งดว้ยเงนิรายได้ 2 คน    11 คน 

- จา้งดว้ยเงนิอืน่ ๆ  - คน    - คน 

รวม 3 คน    15 คน 
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4.4 ขอ้มลูบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหนา้ที ่ความรับผดิชอบ 

4.4.1 ขา้ราชการ   รวม  16  คน  (ข้าราชการคร ูและขา้ราชการพลเรอืน) 

ชื่อ - สกลุ 
วฒุิการศกึษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 

ปฏบิตัหินา้ที ่

สอนวิชา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 

1.นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ ์ ป.ตรี สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) 1.ปฏิบัติงานเกษตร 
2.ช่างเกษตรเบื้องต้น 
3.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงาน
อาชีพ 
4.ทักษะวิชาชพีเกษตร 
5.การขับรถยนต ์
6.ฝึกงาน 
7.งานฝีมือช่างเกษตร 
8.ทักษะวิชาชพีเกษตร 
9.งานสำรวจเพื่อการเกษตร 
10.กฎหมายแรงงาน  

1.ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
2.หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

2.นายธีรชัย  ชวีพัฒนพิบูลย ์ ป.โท  วท.ม.  
(ครุศาสตร์เกษตร) 

1.โครงการ 
2.ฝึกงาน 
3.การเลี้ยงกุ้ง 
4.เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา 
5.มีนวิทยา 
6.เทคนิคการเพาะพันธุ์กุ้ง 
7.โครงการประกอบตู้ปลา 
8.เทคนิคการเลี้ยงแพลงก์ตอน 
9.การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ 
10.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
11.สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
12.เทคนิคการเลี้ยงกุ้ง 

1.ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมอื 
2.หัวหน้าแผนกวิชาประมง  
3.หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
4.หัวหน้างานฟาร์มประมง 
5.หัวหน้างานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
 

3.นายณัฏฐปกรณ์  ลาภมาก ป.โท M.S. Animal Science 1.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงาน
อาชีพ 
2.การเลี้ยงโค 
3.โครงการ 
4.จุลวิทยา 
5.การผลิตโคเนื้อและกระบือ 
6.โครงการผลิตอาหารสัตว ์
7.โครงการเลี้ยงสัตว์ปีก 
8.การรเล้ียงโค 
9.การผสมเทียม 
10.การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว ์
11.การผลิตไก่เนื้อ 

1.ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนกัเรียนนักศึกษา 
2.งานบริการพิเศษและบริการชุมชน 
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ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 

ปฏบิตัิหนา้ที ่

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 

4.นางสุนันทา  อรุณฉาย ป.ตรี กศ.บ. (คณิศาสตร์) 1.คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
2.คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 
3.คณิตศาสตร์เกษตรกรรม 
4.วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
5.สถิติการทดลอง 
6.คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 
7.วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ 
8.อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น PLC 

1.ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
2.หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
3.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.งานวัดผลและประเมินผล 
5.งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 

5.นางมะลิ  คุ้นเคย ป.ตรี ศศ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 1.การเป็นผู้ประกอบการ 
2.การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 
3.การเป็นผู้ประกอบการ (ปรับพื้นฐาน) 
4.การจัดการธุรกิจเกษตร 
5.ฝึกปฏิบัติงานอาคารทีพ่ักนนทรีและ 
โฮมสเตย์ 
6.การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
7.การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
8.การจัดการธุรกิจการเกษตร 

1.หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ 
2.หัวหน้างานบัญช ี
3.ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบการเบิกจา่ยพัสดุ ค่าไปรษณีย์ 

6.นางลัดดา  ด้วงสำรวย ป.โท กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) 1.การผลิตเห็ด 
2.พฤกษศาสตร์ 
3.หลักพันธุศาสตร์ 
4.การเกษตรผสมผสาน 
5.สตรีวิทยาของพืช 
6.ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

1.หัวหน้างานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

7.นางสาวสุชิลา  ยันตพงศ์พิพัฒน ์ ป.โท กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 1.ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 
2.เพศวิถีศึกษา 
3.อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
4.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
5.ภาษาไทยพื้นฐาน 

1.หัวหน้ากจิกรรมนักเรียนนกัศึกษา 

8.นางใจสวรรค์  นามแถ่ง ป.โท  วท.ม. 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตฯ 

1.การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
2.ธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
3.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
5.คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
6.พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
7.โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูล 
8.อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
9.การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 
10.ระบบจัดการฐานข้อมูล 

1.หัวหน้างานการเงิน 
2.หัวหน้าส่งเสริมผลผลิตและการ
ประกอบธุรกิจ 
3.หัวหน้าศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษาและโครงการหารายได้ระหว่าง
เรียน 
4.หัวหน้าวิทยบริการและหอ้งสมุด 
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ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 

ปฏบิตัิหนา้ที ่

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 

9.นายสมนึก  กรอกกลาง ป.ตรี วท.บ. เกษตรศึกษา 1.แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 1,2 
2.ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร 
3.งานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
4.งานเช่ือมโลหะเพื่อการเกษตร 
5.โครงการ 
6.การพัฒนาอุปกรณ์การเกษตร 
7.โครงการบริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกล
เกษตร 
8.งานเขียนแบบเบื้องต้น 
9.ระบบการให้น้ำและการจัดการ 
10.โครงการบริการงานช่างเกษตร 

1.หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
2.หัวหน้างานพัสด ุ
3.หัวหน้างานสิ่งประดิษฐ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.นางสาวณัฏฐวีร์  พึ่งแพง ป.โท M.S.Family Resource 
Management 

1.การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงาน
อาชีพ 
2.สารเจือปนในอาหาร 
3.ผลิตภัณฑ์เห็ด 
4.โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ด 
5.ผลิตสัตว์น้ำ 
6.โครงการผลิตสัตว์ 
7.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

1.หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

11.นางสมปอง  บุญญา ป.ตรี ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 
 (บริหารรัฐกิจ) 

1.พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
2.กฎหมายพาณิชย ์
3.กฎหมายธุรกจิ 
4.การจัดการงานธุรการ 
5.ความรู้เกี่ยวกบังานอาชพี 
6.ฝึกปฏิบัติงานอาคารทีพ่ักนนทรี  
และโฮมสเตย ์
7.พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 
8.ความรู้เกี่ยวกบังานอาชพี 
9.การใช้เครื่องใช้สำนักงาน 
10.กฎหมายทัว่ไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 

1.เจ้าหน้าที่กองทุนเงินอุดหนุน
โครงการฯ 
2.หัวหน้างานหอพักนนทร ี
3.หัวหน้างานพยาบาลและประกัน
อุบัติเหตุ 
 

12.นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม ป.ตรี สาขา สัตวศาสตร์ 1.หลักการเลี้ยงสัตว ์
2.โรคและการสุขาภบิาลสัตว ์
3.การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เล้ียง 

1.หัวหน้าฟาร์มไก่ไข่ 
2.หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
3.หัวหน้างานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
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ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 

ปฏบิตัิหนา้ที ่

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 

13.นายสมศักดิ์  บุญให ้ ป.ตรี ทษ.บ. (ไม้ผล) 1.พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.การจัดและการดูแลสวน 
3.การจัดการสวนผลไม ้

1.หัวหน้างานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.หัวหน้างานอาคารสถานที ่  
3.หัวหน้างานฟาร์มไม้ผล ไม้ยืนต้น 
4.หัวหน้างานกจิกรรมวันสำคัญของชาต ิ
5.หัวหน้างานนโยบาย  

14.นายบุญเลิศ  ดีเด่น ป.เอก PH.D.in Animal 
Science 

1.การเลี้ยงสัตว์ปีก 
2.การเลี้ยงไก่เนื้อ 
3.ชีวเคมีเบื้องต้น 
4.การผลิตไก่ไข่ 
5.การปรับปรุงพันธุ์สัตว ์
6.โครงการ 4 หน่วยกิต 
7.โครงการผลิตอาหารสัตว ์
8.การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
9.โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น 
10.กายวภิสคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
11.ชีวเคมีเบื้องต้น 

1.หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน 
2.หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
3.หัวหน้างานฟาร์มด้านสัตวศาสตร์ 
4.หัวหน้างานวิจัยฯ  
5.หัวหน้างานฟาร์มสัตว์เล็ก (สกุร) 
6.หัวหน้างานโรงงานแปรรูป 
7.หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่ไข่ – ไก่
เนื้อ) 
8.หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ใหญ่ (โคเนื้อ – 
โคนม – ทุ่งหญ้า) 
9.หัวหน้างานฟาร์มแพะแกะ 

15.นางพลอยพูลศิริ  ดีนอก ป.ตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) 1.ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1,2 
2.ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 
3.ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ PLC 

1.เจ้าหน้าที่งานการเงินรับผิดชอบเงิน
งบประมาณ 

16.นางดวงพร  วัชรานนท ์ ป.โท ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 1.ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1,2 
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและ
สังคม 
3.ภาษาอังกฤษโครงงาน 
4.ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน 
5.การเรียนภาษาอังกฤษผา่นเว็บไซต์ PLC 

1.หัวหน้างานเอกสารการพิมพ ์

17.นายหนูไกร  พลเวียง ป.โท วท.ม. (การเพาะเลีย้งสัตว์
น้ำ) 

1.การเพาะพันธุ์ปลา 
2.อาหารและโภชนาการสัตว์นำ้ 
3.เทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
4.ฝึกงาน 
5.โครงการ 
6.เทคนิคการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 
7.ชีววิทยาของปลา 
8.การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
9.เทคนิคการเลี้ยงปลา 
10.การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ 
11.โรคพยาธิและศัตรูของสัตว์นำ้ 

1.ทำหน้าที่หัวหน้างาน (กยศ.) 
2.หัวหน้างานฟาร์มปลาสวยงามและสัตว์
น้ำสวยงาม 
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4.4.2 ลกูจา้งประจำ รวม   8   คน 

ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏบิตัิหนา้ที่ 

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 
1.นายเลิศศักดิ์  โนร ี ปวช. - เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที ่(เวรยาม,ชว่ยขับรถ) 

2.นางรัตนา  แย้มสมุทร ป.ตรี (บธ.บ. การจัดการ) - เจ้าหน้าที่งานบัญช ี

3.นายศักดิ์ดา  เชิดชู ม.3 - 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ(พนักงานขบัรถ,รถแทรกเตอร์และรถแบค
โฮ 

4.นายจำลอง  แสงมาศ ปวช. (คอมพวิเตอร์) - เจ้าหน้าที่พัสด ุ(พนักงานขบัรถยนต์) 

5.นางสาวสกิดดาว  ดวงจิตต์ ปวส. (คอมพวิเตอร์) - เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

6.นางเสาวณี  ฝอยหิรัญ ป.โท (บธ.ม.บริหารธุรกิจ) - เจ้าหน้าที่หอ้งสมุด 

7.นายวิชิระ  จิตโสภา ป.4 - หัวหน้าคนงาน,งานประปา,งานไฟฟ้าและขับรถแทรกเตอร ์

8.นางสุนิสา  เขียนประสิทธิ ์ บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) - 1.เจ้าหน้าที่งานการเงิน  

 

4.4.3 พนักงานราชการ รวม   2    คน 

ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏบิตัิหนา้ที ่

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 
1.นายวิศม  รังไสว ป.ตรี 1.การพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกร 

2.พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
3.พฤติกรรมนันทนาการกบัการพัฒนา
ตนเอง 
4.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 
5.กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 

1.หัวหน้างานกจิกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
2.หัวหน้างานกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ 
3.เจ้าหน้าที่งานหอพักชาย 
4.ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2.นางวรรณภา  มายิ้ม ป.ตรี (กศ.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา) 

1.การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในงาน
อาชีพ 
2.โปรแกรมประมวลผลคำ 
3.โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 
4.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอปุกรณ์
พกพา 
5.ฝึกงาน ปวช. 
6.ฝึกงาน ปวส. 
7.พิมพ์ดีดเบื้องต้น 
8.ความรู้เกี่ยวกบังานอาชพี 
9.การใช้เครื่องใช้สำนักงาน 
10.กฎหมายทัว่ไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 

1.หัวหน้างานบุคลากร 
2.หัวหน้างานทะเบยีน 
3.ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ ์
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4.4.4 ลกูจา้งชัว่คราว รวม   20   คน 

ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏบิตัิหนา้ที ่

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 
1.นางสาวกฤติกานต์  คำพร ป.ตรี สาขาสัตวศาสตร์ 1.หลักการเลี้ยงสัตว ์

2.ปฏิบัติงานเกษตร 
3.ทักษะวิชาชพีเกษตร 
4.โครงการเลี้ยงสุกรขุน 
5.ฝึกงาน ปวช. 
6.ฝึกงาน ปวส. 
7.หลักการเลี้ยงสัตว์ (ปรับพื้นฐาน) 
8.การผลิตสุกรขุน 
9.สถิติการวางแผนการทดลองทางการ
เกษตร 
10.โรคและการสุขาภิบาลสัตว ์
11.สัมมนาทางด้านสัตว์ศาสตร์ 

1.ผู้ช่วยหัวหน้างานฟาร์มสัตว์เล็ก (สุกร) 
2.หัวหน้างานฟาร์มไก่เนื้อ 

2.นายวันเฉลิม  นาคร้อยแกว้ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ 1.องค์ประกอบศิลป์สำหรับงาน
คอมพิวเตอร์ 
2.คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ 
3.ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 
4.คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 
5.การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
6.เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
7.โปรแกรมตารางคำนวณ 
8.องค์ประกอบศิลป์สำหรับงาน
คอมพิวเตอร์ 
9.การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

1.หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
2.ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียน 
 

3.นายทวี  ยุบลไสย ป.ตรี  - ประจำงานฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่ไข่-ไก่เนื้อ) 

4.นายชยพล  แก้วประสง ม.3 - ประจำงานฟาร์มสุกร 

5.นางดวงกมล  โมกฃะเวศ ม.ศ.3 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) 

6.นางสาวศศิพิมพ์  แห้วเพ็ชร ป.ตรี สาขาเทคโนโลยกีารผลิต
พืช 

- 
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 

7.นางสาวภัทรวดี  ยบุลมาตรย์ ม.3 
- 

ดูแลอาคารอำนวยการ , อาคาร 72 ป ี
เจ้าหน้าที่หอพักนนทร ี
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ชือ่ - สกลุ 
วฒุกิารศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตร)ี 
ปฏบิตัิหนา้ที ่

สอนวชิา สนบัสนนุ/ธรุการทัว่ไป 
8.นายแรม  ปาราจูม ป.6 - ประจำงานอาคารสถานที่ ดแูลการซ่อมบำรุง 

9.นางสาววัลภาพร  โสวันเทา ป.6 - ประจำงานฟาร์มผักและฟาร์มพืชผักไฮโดรโปนิกส์ 

10.นายทองดี  โพนนางาม ม.3 - ประจำงานฟาร์มพืชสวนประดบั 

11.นางสาววนิดา  ไชยสาร ป.ตรี บริหารธุรกจิบัณฑิต 
(การจัดการ) 

- 
เจ้าหน้าทีธุ่รการฝ่ายวิชาการ 

12.นายพิธาน  ดว้งกลัด ป.ตรี (คอมพิวเตอร์ศึกษา) - เจ้าหน้าที่งานรักษาดินแดน 

13.นายประภากร  ชอ่พะยอม ปวส. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าทีธุ่รการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

14.นางสาวนัฐติญา  ปานภูม ิ ปวส. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ - เจ้าหน้าที่งานทะเบยีน 

15.นางสาวสุพัตรา  พลีสุ่มทอง ปวส. พืชศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานประกัน,งานฟาร์มเห็ด 

16. นางสาวอิสรีย์ คันทะทรพัย ์ ปวส. พืชศาสตร์ - เจ้าหน้าที่งานพัสด ุ

17. นายภูฤทธิ์ เผ่าพงษ์ ปวช. - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั 

18. นายนพรัตน์ อัคลา ปวส.  - ประจำงานฟาร์ม  

19. นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล ป.ตรี การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 
ป.โท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

1.การประมงทั่วไป 
2.การเลี้ยงกุ้ง  
3.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

งานฟาร์มประมง 
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แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ 

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประมาณการรายรบั - รายจา่ย ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ประมาณการรายรบั        33,615,020  บาท 

ก.เงินรายได้จากปีปัจจุบัน(กบศ.) ยกมา         4,701,076  บาท 

 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน (2562)       2,329,276 บาท 

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป (2563)       2,371,800 บาท 

ข.เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ       28,913,944  บาท 

 - งบบุคลากร       21,851,520 บาท 

 - งบดำเนินงาน        2,026,624 บาท 

 - งบลงทุน           1,625,200 บาท 

 - งบอุดหนุน        2,410,600 บาท 

 - งบรายจ่ายอื่น        1,000,000 บาท 

2. ประมาณการรายจา่ย         

งบบุคลากร         25,014,595  บาท 

- เงินเดือน       15,500,000 บาท 

- ค่าจ้างประจำ       2,400,000 บาท 

- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        449,520 บาท 

- เงินประจำตำแหน่ง          642,000 บาท 

- วิทยฐานะ                  1,200,000 บาท    

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว      2,160,000 บาท 

- เงินอื่น ๆ      2,663,075 บาท 

3. งบดำเนินงาน                      5,426,185  บาท 

- ค่าตอบแทน           225,070 บาท 

 - ค่าใช้สอย             1,200,000 บาท 

 - ค่าวัสดุ           1,500,000 บาท 

 - ค่าสาธารณูปโภค          2,393,155 บาท 

 - ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว          108,000 บาท 

4. งบลงทุน          1,625,200  บาท 

 - ค่าครุภัณฑ์        1,625,200 บาท 

 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง        - บาท 

5. งบเงินอดุหนุน           1,049,000  บาท 

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา              - บาท 

- อุดหนุนโครงการจัดประชุมวิชาการระดับภาค ระดับชาติ    1,000,000 บาท 

- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน        10,000  บาท 

- อุดหนุนนักศึกษา (อศ.กช.)            39,000 บาท 

6. งบรายจา่ยอื่น              500,000 บาท 

- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน                   500,000 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานฝ่ายวิชาการ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสุนันทา อรุณฉาย / ฝ่ายวิชการ   
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนนิงานตามนโยบายของต้นสังกัดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          มาตรฐานที ่2  การจดัการอาชวีศกึษา    ดา้นการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 
                         ( 2.4 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักัด) 

5. หลักการและเหตผุล 
 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ มีความจำเป็นในการบริการสำหรับครูอาจารย์และบุคลากร เพื่อให้การ
ทำงานต่างๆ ในฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานฝ่ายวิชาการ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
    7.2 เชิงคุณภาพ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

เดอืน 
 

กิจกรรม 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย
เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

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

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              

ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              
ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลโครงการ              
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ        ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน   

          (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   5,000    บาท  ไดแ้ก่ 
 9.1    หมวดค่าใช้สอย        

9.2    หมวดค่าวัสด ุ           5,000   บาท                                

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1. มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

2. ฝ่ายวิชาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชือ่โครงการ เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสุนันทา อรุณฉาย / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
  1  ตุลาคม  2562 – 30 มีนาคม 2563   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

  ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

       มาตรฐานที ่2  การจดัการอาชวีศกึษา   
        2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ( 2.4 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักัด) 

5. หลักการและเหตผุล 
 ตามท่ีสถาบันทดสอบแห่งชาติ (สทศ.)มีอำนาจหน้าที่หลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด
การศึกษาและทดสอบระดับชาติ ได้มีการจัดสอบ V-NET ให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีที่3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการจัดสอบ V-NET ผลการทดสอบมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด 
 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการทบทวนและทดสอบเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา
ก่อนสอบจริง และหวังผลให้มีคะแนน V-NET ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่จะจบการศึกษา  
      ได้ทำการสอบ V-NET  
6.2 เพ่ือจัดสอบ Pre V-NET ให้นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 
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7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
   7.1 เชิงปรมิาณ 

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เข้ารีบการทดสอบ 
Pre V-NET 100 % 

  7.2 เชงิคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  มีผลคะแนน V-NET 

ได้คะแนนเฉลี่ยระดับชาติในระดับดี 
8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   
                          เดอืน 
กิจกรรม 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย
เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              

ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              
ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลโครงการ              

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน   งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน   

         (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้             500       บาท  ได้แก่ 
 9.1    หมวดค่าใช้สอย      

9.2   หมวดค่าวัสดุ    

- วัสดุสิ้นเปลือง (ดินสอ2B  ยางลบ  กระดาษA4 )    500 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เข้ารับการทดสอบ 

Pre V-NET 100 %  
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11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 11.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ได้เตรียมความพร้อมในการสอบ V-NET จริง 

11.2 นำข้อมูลจากการสอบ Pre V-NET ไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

12.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เข้ารับการทดสอบ V-NET 

12.2 ติดตามผลการสอบ V-NET  

12.3 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 ด้าน การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

5. หลักการและเหตผุล 

            แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ ได้มีความตระหนักในเรื่อง การเรียนการสอนเป็นการส่งเสริมด้านวิชาการและ
พัฒนาผู้เรียน วัสดุ อุปกรณ์ จึงมีความจำเป็นในการเรียนแต่ละวิชามีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
จึงจำเป็นต้องได้รับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอ 
 6.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในแผนกสามัญสัมพันธ์เพียงพอ 
7.1 เชงิคุณภาพ 

การเรียนการสอนจะได้มีประสิทธิภาพ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ 
 

           
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงาน   
 

         

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   30,000   บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ     30,000  บาท 

 -วัสดุการเรียนการสอนภาคเรียนที่  

1/2562 และภาคเรียนที่ 2/2563     30,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในแผนกสามัญสัมพันธ์เพียงพอ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีสภาพดีเพียงพอในการเรียนการสอน 

 11.2 การเรียนการสอนมีคุณภาพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ การจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางลัดดา ด้วงสำรวย / แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกจิที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            แผนกวชิาพืชศาสตร์มีภาระงานในความรับผิดชอบประจำปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563 ที่ต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 52 รายวิชา ต้องการงบรายวิชาละ 3,000 บาท และงบ
เพ่ือประชุมวิชาการ และแช่งขันทักษะ อกท. ในระดับภาค ระดับชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ศิลปะเกษตรและการ
สัมมนาพืชศาสตร์  
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือจัดงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในการเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ อย่างเพียงพอ 

6.2 เพ่ือจัดงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันทักษะ อกท. ระดับภาค และระดับชาติ  
อย่างเพียงพอ 

 6.3 เพ่ือจัดงบประมาณสำหรับดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนกวิชา อย่างเพียงพอ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 - ผู้เรียนในแผนกพืชศาสตร์ จำนวน 106 คน 
7.1 เชงิคุณภาพ 

ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

  



 43 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ภาคเรียนที่ 2/2562  

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดซื้ออุปกรณ์ 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 100,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    100,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอทุกรายวิชา  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ผู้เรียนวิชาแผนกพืชศาสตร์ มีความรู้ความชำนาญจากการเรียนรู้และการฝึกอย่างเต็มที่ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะอกท. ระดับภาค ระดับชาติ มีผลงานอยู่ในระดับดีขึ้น 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 เมื่อสิ้นสุดโครงการสรุปผลและรายงานผล 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ การจัดการเรียนการสอน  แผนกวิชาประมง 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์ แผนกวิชาประมง / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
  1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการสอน
ด้านเกษตรกรรมและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น โดยวิทยาลัยได้เน้นเรื่องคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
สมรรถนะวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงและใช้บูรณาการเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
กระบวนการจริงโดยเฉพาะในด้านวิชาชีพเน้นการเรียนแบบฐานการเรียนรู้โดยใช้ฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ 
แผนกวิชาประมงเป็นแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งในด้านความต้องการของ
ผู้เรียนและความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
6. วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง งานวิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. . จำนวน 60 คน 
7.1.2 จัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. จำนวน 30 คน 
7.1.3 บริการวิชาการ จำนวน 150 คน 
7.1.4 งานวิจัยการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง 

  7.2 เชงิคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้เข้ารับบริการมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

เดือน 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ  2563) 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอ
อนุญาตดำเนินโครงการ             
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ
รายการขอซื้อขอจ้าง             
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผล
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหลง่ทีม่า การดำเนินโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ    ดำเนินงาน     งบอุดหนุน ( ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเงนิงบประมาณทั้งสิน้    65,000  บาท  ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย      

9.2  หมวดค่าวัสดุ       

 - วัสดุการเรียนการสอน   60,000  บาท 

 - วัสดุสำนักงาน     5,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
  ผู้เรียนมีสมรรถนะในวิชาชีพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพึงประสงค์เป็นไปตามแผนการ 

     เรียนรู้ที่กำหนด 
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11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
11.1 ผู้เรียนระดับ ปวช. จำนวน 60 คน มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11.2 ผู้เรียนระดับ ปวส. จำนวน 30 คน มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11.3 บริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 150 คน 
11.4 งานวิจัยการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

12.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

12.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชการ 

12.3 แผนกวิชาประมงผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางมะลิ คุ้นเคย แผนกวิชาบริหารธุรกิจ / ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5. หลักการและเหตผุล 

            ดว้ยแผนกบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการจัดการทั่วไป 
จึงจำเป็นต้องหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติติอย่างเพียงพอให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 6.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 มีวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจอย่างเพียงพอ 
7.1 เชงิคุณภาพ 

การเรียน การสอนในแผนกวิชาบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กำหนด 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขอนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ             
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล
สรุปผล 

            

 

 

  



 50 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  ( ✓) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 25,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    25,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจอย่างเพียงพอ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 11.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกรายวิชา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  จัดหาวัสดุการเรยีนการสอน แผนกวิชาช่างกลเกษตร  
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ แผนกวิชาชา่งกลเกษตร/ ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 การจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร มุ่งมั่นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
จริง จนเกิดความชำนาญ มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและได้ตรงกับสมรรถนะรายวิชา จึงจำเป็นต้องเตรียม
จัดหาวัสดุสำหรับการเรียนการสอนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ 
6. วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนใจ และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและแข่งขัน อกท. จำนวน 4 ทักษะ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 100 คนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
7.1.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและการแข่งขันทักษะ อกท. จำนวน 4 ทักษะ 

    7.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์ มีผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดี 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

                             เดอืน ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดหา จัดซื้อ             

ขั้นตอนที่ 3 ติดตามโครงการ             
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน     งบอุดหนุน () ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   50,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน                 บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย                 บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ  

 -ค่าวัสดุในการเรียนภาคเรียนที่ 2 /2562 และ 1/2563  50,000  บาท  

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจนผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะวิชาชีพทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
นักเรียนนักศึกษามีความรู้และทักษะตรงตามจุดประสงค์รายวิชาครบถ้วน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ การจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายบุญเลิศ ดีเด่น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตด้วยความ
มั่นใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียนแบบฐานสมรรถนะ
ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษาแผนกสัตวศาสตร์ จำนวน 100 คน มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
7.1 เชงิคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์มีผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดี 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อวัสดุ              
ขั้นตอนที่ 3 จดัการเรียน 
การสอน 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการ
ดำเนินงาน  

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 10,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    10,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชิงปรมิาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากจำนวนผู้เรียน 

10.2 เชิงคุณภาพ ประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 100 คน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผล 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  โครงการการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  

1.  ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ     

        นางสุนันทา  อรุณฉาย    และหัวหน้าแผนกวิชา  / งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3  วนัและสถานทีด่ำเนนิการโครงการ  
    1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

        มาตรฐานที ่3  การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้   ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                         ( 3.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 

5. หลักการและเหตผุล 
               การสร้างความเข็มแข็ง และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใน  ภาวการณ์แข่งขัน 

 ในปัจจุบันและอนาคต   จำเป็นต้องมีกำลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ    การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการผลิตกำลังคนสู่งานอาชีพ    จึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต  ภาคบริการโดย

หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น  ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  การ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง   และการประเมินตาม

สภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เป็นการสร้างเสริม

ประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ จากสถานประกอบการจริง  ผู้เรียนจะได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์

จากที่เรียนในสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน  มีการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมทำงานกับบุคคลภายนอก  เป็นการ

เตรียมตัวสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ   

6. วตัถปุระสงค์ 

 ผู้เรียนจะได้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน มีความรู้พร้อมปฏิบัติงานได้เมื่อจบการศึกษา    

มีการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมทำงานกับบุคคลภายนอก  เป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพอย่างมีคุณภาพ   

 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

7.1 เชงิปริมาณ 
   นักเรียนในระดับ ปวช. และปวส.    จำนวน  80 คน เรียนในโครงการทวิภาคี 

7.2 เชงิคุณภาพ 
           นักเรียนปวช. และปวส.   มีความรู้และได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงาน  นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  (ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563) 

กิจกรรม 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย
เหตุ  ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

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

ขั้นตอนที่ 1 บันทึก
ขออนุญาตดำเนิน
โครงการ              

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ
รายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนที่ 4 
ดำเนินการ             

 

ขั้นตอนที่ 5 
รายงานผล
โครงการ 

             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ   เงินรายได้               เงินรับฝาก 

        งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน ( ✓ ) ค่าจัดการเรียนการสอน (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้                       3,000                     บาท ไดแ้ก่ 
 9.1    หมวดค่าตอบแทน              -      บาท    

9.2    หมวดค่าใช้สอย              -      บาท 

 9.3   หมวดค่าวัสดุ          3,000      บาท    

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามจ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
        นักเรียนในระดับ ปวช. และปวส.    จำนวน  80 คน เรียนในโครงการทวิภาคี 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
                 นักเรียนปวช. และปวส.   มีความรู้และได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงาน  นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 12.1   นักเรียน มีความรู้และได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงาน   

12.2   ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่และชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้  / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 บริเวณพ้ืนที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

5. หลักการและเหตผุล 

งานเกษตรทฤษฎีใหมแ่ละงานชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นงานนโยบายและงานความร่วมมือที่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีต้องดำเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายด้านต่าง ๆ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือตอบสนองงานนโยบาย และความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบุคลากรภายนอก 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 อาคารสถานที่บริเวณเกษตรทฤษฎีใหม่สะอาด และมีความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

7.1 เชงิคุณภาพ 
อาคาร สถานที่ บริเวณเกษตรทฤฎีใหม่ สามารถท่ีจะโชว์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

ทั่วไป 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ             
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 3 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ 

            

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา,ปรับปรุง             

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการ             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 50,000 บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    50,000  บาท 

9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   บาท  

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

อาคารสถานที่ ใช้งานได้ สวยงาม 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 นักศึกษา ประชาชนมาศึกษาดูงาน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สังเกตความเปลี่ยนแปลง 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพประจำปีการศึกษา 2563 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสุนันทา อรุณฉาย งานวัดผลและประเมินผล / ฝ่ายวิชการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนนิงานตามนโยบายของต้นสังกัดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

       มาตรฐานที ่1  คณุลกัษณะของผูส้ำเรจ็การศึกษาอาชวีศกึษาทีพ่งึประสงค์ 
                           ด้านความรู้ (1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ตามสาขาวิชา) 

 

5. หลักการและเหตผุล 
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบอาชีพพร้อมสร้างอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

การประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเรียนการสอนผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) และมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อประสิทธิภาพของคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ทุกสาขาวิชาของหลักสูตรประเภทวิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ 
6. วตัถปุระสงค ์

6.1 เพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพต่าง ๆ ตามมาตรฐานสาขาวิชา 
6.2 เพ่ือฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพด้านอาชีวศึกษา 
6.3 เพ่ือปฏิรูปการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพด้านอาชีวศึกษา 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 % 
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7.2 เชงิคุณภาพ 

นักเรยีนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเตรียมตัวเข้า
รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 % 
8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย

เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              
ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้                   1,000  บาท  ไดแ้ก่ 
 9.1    หมวดค่าใช้สอย  

  - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   1,000  บาท      

9.2   หมวดค่าวัสดุ                      

                     - วัสดุสิ้นเปลือง    1,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 % 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 11.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 % 

11.2 นักเรียนนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 % 
  



 66 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
12.1 นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เข้ารับ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

12.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีผ่านการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

12.3 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ  ฝึกอบรมนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง , นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้าน การบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพโดยการประสานกับภาคเอกชน จะทำให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะต่าง ๆ จากผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละสาขาวิชาตามวิชาชีพที่เรียน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่แผนกวิชาจะต้อง
จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองในกิจกรรมดังกล่าว 
6. วตัถปุระสงค์ 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล 
3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

มีการประสานงานกับภาคเอกชนจัดมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ การซ่อม
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลเพ่ือการเกษตร,การใช้แทรกเตอร์และการบำรุงรักษา,การใช้และบำรุงรักษารถ
ขุดตัก (แบคโฮ) และการใช้และบำรุงรักษาเครื่องเก่ียวนวดข้าว 

    7.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ผ่านการอบรมจำนวน 20 คน 
- การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร 
- การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์คูโบต้า 
- การใช้และการบำรุงรักษารถขุดตักคูโบต้า 
- การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานขอการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรม             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

            

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน     งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   6,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน               บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    6,000            บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                                                                    บาท  

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมตามหัวข้อที่กำหนดจากสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 20 คน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างกลเกษตร ได้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมควารู้ภาคเอกชนทั้งหมด 

ทำให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานอาชีพได้เป็นอย่างดี 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ  ทัศนศึกษาสถานประกอบการ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง ,  นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ ์
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563    

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้าน หลักสูตรอาชีวศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 การทัศนศึกษาในสถานประกอบการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้เรียน เพราะจะทำให้นักเรียน
นักศึกษาได้รู้เห็นกระบวนการต่าง ๆ รูปแบบการทำงานเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองตามสายงานอาชีพ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือนำนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตรจำนวน 3 วัน ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร ปีละ 1 ครั้ง 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตรระดับ ปวช.1 - ปวช.3 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร 

    7.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาได้เห็นกระบวนการผลิตแต่ละข้ันตอนอย่างละเอียด ในการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรแต่ละชนิด 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   
 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ติดต่อสถาน
ประกอบการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและรายงานผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ      ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   4,500  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน               บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย   1,500             บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                           3,000                                  บาท  

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
          สถานประกอบการตอบรับการขอเข้าศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการและขั้นตอนการทำงานของการ
ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  

 

 

 

  



 73 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ นำผู้เรียนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางมะลิ คุ้นเคย แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ระยอง และใกล้เคียง 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารการจัดการศึกษาด้าน

การศึกษาดูงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

             ด้วยทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมศึกษาดูงาน
ของนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ที่ดี แผนกวิชาบริหารธุรกิจจึงจัด
โครงการนำนักเรียนนักศึกษาในแผนกวิชาบริหารธุรกิจไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกศึกษาได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
 6.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นการทำงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเพ่ือเป็นการ        

เพ่ิมพูนทักษะด้านประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 นักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกคนได้ออกศึกษาดูงานในสถานประกอบการ อย่าง
น้อย 1 สถานประกอบการ 
7.1 เชงิคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ในแผนกบริหารธุรกิจ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านการประกอบ

อาชีพมากข้ึน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขอนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผล
โครงการ 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  ( ✓) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 7,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    6,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    1,000  บาท 

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียน นักศึกษา ได้ออกไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมากข้ึน 

 11.2 นักเรยีน นักศึกษา มีทัศนคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาดูงาน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ งานอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้  / ฝ่ายวิชการ  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีและพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5. หลักการและเหตผุล 

            การวัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบทเป็นการวัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการเรียนรู้
ให้กับประชาชนในชนบทให้มีความรู้ความสามารถด้านความรู้และการประกอบอาชีพให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชนในชนบทให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางการศึกษาและอาชีพที่ทำอยู่ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี สนใจเข้าเรียน จำนวน 30 คน 
7.1 เชงิคุณภาพ 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีมีระดับการศึกษาท่ีดีขึ้น 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ             
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงาน             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ    ดำเนินงาน  งบอุดหนุน  (✓) ค่าจัดการเรียนการสอน (✓) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้  40,000  บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ   40,000  บาท 

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ประชาชนสมัครเข้าเรียน 30 คน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 เพ่ิมผู้เรียน สนองต่อนโยบาย 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สังเกตและประเมินผล 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ พัฒนาแผนกพืชศาสตร์ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้  แผนกวิชาพืชศาสตร์ / ฝ่ายวิชการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 มิถุนายน2563 แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            เนื่องจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช.และ ปวส.ทางด้านพืช จึงจำเป็นต้องมี
เครื่องมือและวัสดุในการฝึกนักศึกษา เพ่ือให้เกิดทักษะและความชำนาญทางด้านพืชเพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 มีวัสดุ - อุปกรณ์ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 6.2 เพ่ือฝึกทักษะประสบการณ์ทางด้านพืชศาสตร์ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวฃ. และ ปวส.  
 6.3 เพ่ือส่งสริมการเรียนการสอนทางด้านพืชศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 นักศึกษา ปวช. และ ปวส. และหลักสูตรที่เก่ียวข้องมีทักษะทางด้านการเพาะปลูกการขยายพันธุ์ 
การดูแลรักษา จำนวน 200 คน  

7.1 เชงิคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนจากแผนกพืชศาสตร์ มีความรู้ทักษะทางด้านพืชและสามารถใช้

ประกอบอาชีพได้  

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ 
 

           

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการฝึก   
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   ( ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 40,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   10,000  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    -  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ     

 -ค่าวัสดุ     30,000  บาท 

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

อาคารศูนย์ข้อมูลวิชาการพืชศาสตร์ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อย 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ได้อาคารศูนย์ข้อมูลวิชาการท่ีพร้อมใช้งานได้ต่อไป 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เมื่องานปรับปรุงซ่อมแซมสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  ปรับปรุงแผนกวิชาช่างกลเกษตร 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง , นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์ / ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้าน การบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยในปี พ.ศ.2563 จะมีการประชุมวิชาการ ของ อกท.ระดับภาค แผนกวิชาช่างกลเกษตรจะต้องเป็น
สถานที่สำหรับจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างเกษตร จำนวน 6 ทักษะ จึงต้องมีการเตรียมสถานที่ รวมทั้งห้องน้ำ
ห้องส้วมสำหรับกรรมการที่จะมาตัดสินทักษะ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงห้องน้ำสำหรับให้คณะกรรมการได้ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพอเพียง 
6. วตัถปุระสงค์ 
 ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับครู-อาจารย์ จำนวน 1 ห้อง 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
 มีห้องน้ำสำหรับครู-อาจารย์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 1 ห้อง 
    7.2 เชิงคุณภาพ 

มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ จำนวน 1 ห้อง 
 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อจัดหาวัสดุ             

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการปรับปรุง             
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้และ
ปรับปรุง 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ      ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   45,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน               บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    15,000             บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                           30,000                                บาท  

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 มีห้องน้ำสำหรับครู-อาจารย์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร จำนวน 1 หน้า 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 คร-ูอาจารย์ มีห้องน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดหาวัสดุสำนักงาน งานพัสดุ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563 งานการพัสดุ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดบัคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งการ
จัดหาวัสดุสำนักงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 จัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

6.2 เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
7.1 เชงิปริมาณ 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานพัสดุอย่างเพียงพอ 
7.2 เชงิคุณภาพ 
 การบริหารฝ่ายทรัพยากร งานพัสดุ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอความต้องการ
เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อ / 
จัดจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 3 สรุปและรายงานผล             
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9. งบประมาณ/ ทรพัยากร และแหลง่ทีม่า การดำเนินโครงการ  
     จากเงนิ  เงินงบประมาณ  เงินรายได้  เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้              5,000 บาท  ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย 

9.2  หมวดค่าวัสดุ   5,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานพัสดุอย่างเพียงพอ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอใช้ในการสนับสนุนงานพัสดุ 

11.2 ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการดำเนินงาน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
12.1 ติดตามประเมินผลจากการดำเนินงาน 

12.2 ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานบริหารงานทั่วไป 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์  งานบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
        ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่  2 ด้าน การบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 งานบริหารทั่วไปประกอบด้วยงานสารบรรณและงานเอกสารการพิมพ์ ในการบริหารงานสารบรรณ  
เป็นการดำเนินงานที่มีขอบข่ายเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือราชการ การจัดทำหนังสือราชการ การเก็บหนังสือราชการ 
การให้ยืมหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการ ในการปฏิบัติงานสารบรรณมีการยึดหลักความถูกต้อง 
รวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือมีวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานเพียงพอกับการใช้งาน 
 6.2 มีวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานทันเวลาใช้งาน  

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการบริการงานบริหารงานทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

 7.2 เชงิคุณภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสารบรรณ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอความต้องการ             
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดหา             

ขั้นตอนที่ 3 สรุปและรายงานผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้          20,000       บาท  ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย 

9.2  หมวดค่าวัสดุ   

  - วัสดุสำนักงาน      9,000  บาท 

  - หมึกพิมพ์        5,000  บาท 

9.3  หมวดค่าครุภัณฑ์     

  - โทรสาร  1  เครื่อง       6,000  บาท 

หมายเหต ุค่าเฉลี่ยถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการบริการงานบริหารงานทั่วไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอใช้ในการสนับสนุนงานสารบรรณ 
11.2 งานจัดทำหนังสือราชการ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาใชง้าน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารบรรณ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานบุคลากร 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ  

งานบุคลากร / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563  งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่ 2 ด้าน การบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากงานบุคลากรเป็นงานทีเ่กี่ยวกับการจัดทำเอกสาร เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  
ไม่ล่าช้า หรือมีอุปสรรค จึงจำเป็นต้องใช้ และมีวัสดุอุปกรณ์ ในการทำงาน สำรองไว้อย่างพร้อมเพียงต่อการจัดทำ
เอกสารต่าง ๆ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 งานบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

งานบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 งานบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 อย่างมีคุณภาพ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการ             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
     จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

     งบ    ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   10,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                           

 - วัสดุสำนักงาน 4,000 บาท 

 - หมึกพิมพ์ 6,000 บาท 

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานบุคลากรอย่างเพียงพอ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

งานบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการดำเนินการ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานทะเบียน 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางวรรณภา มายิ้ม / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563  งานทะเบียน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

         มาตรฐานที่  2 ด้าน การบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 งานทะเบียนมีหน้าที่ดำเนินการในการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครู และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น การออกหลักฐานทางการเรียน รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง
ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไป
ตามระเบียบตลอดจนการรายงานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพ่ีอขอรับงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ข้อมูลจำนวนผู้จบการศึกษา ตลอดจนรายงาน GPA ผ่านทางเว็บไซต์ จึงมี
ความจำเป็นที่ต้องจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานทะเบียนให้สำเร็จด้วยดี 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 
 6.2 เพ่ือให้บริการแก่งานอ่ืน ๆ  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา 500 คน 
7.1.2 ให้บริการแก่ครูจำนวน 45 คน 
7.1.3 ให้บริการแก่บุคลากรและหน่วยงานภายนอก 50 ราย 

 7.2 เชงิคุณภาพ 

 7.2.1 ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว 

 7.2.2 นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอความต้องการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 3 สรุปและรายงานผล             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท    ได้แก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน  -  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย   -  บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                           
 - วัสดุสำนักงาน 5,000 บาท 
 - หมึกพิมพ์       5,000 บาท 
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 มีวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน 
10.2 ดำเนินการในภาระของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนในการดำเนินงาน 
11.2 รายงานข้อมูลได้ถูกต้องตามกำหนดเวลา 
11.3 ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
12.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

12.2 การดำเนินงานของระบบทะเบียน 

12.3 การให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครูและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ งานเอกสารการพิมพ์ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ  
 นางสาวดวงพร วัชรานนท์ งานเอกสารการพิมพ์ /ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ห้องเอกสารการพิมพ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากงานเอกสารการพิมพ์เป็นงานบริการ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทั้งถ่ายเอกสาร สำเนาดิจิตอลทำ
เล่มเข้าเล่มรายงานให้กับงานทุกอย่างของวิทยาลัยเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ล่าช้า หรือมีอุปสรรค 
จึงจำเป็นต้องใช้ และมีวัสดุอุปกรณ์ ในการทำงาน สำรองไว้อย่างพร้อมเพียงต่อการจัดทำเอกสารต่าง ๆ 
6. วตัถปุระสงค ์
 6.1 เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสารแก่งานในฝ่ายต่าง ๆของวิทยาลัย 
 6.2 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารต่างๆ อย่างพอเพียงต่อการดำเนินงาน 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ สามารถให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสาร กับงานฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยได้ 
  7.2 เชงิคุณภาพ 
 7.2.1 งานเอกสารที่ให้บริการ จัดทำเสร็จทันกำหนดเวลา 

 7.2.2 วัสดุ อุปกรณ์เก่ียวกับงานเอกสารมีให้บริการอย่างเพียงพอ สามารถสนองตอบต่อความต้องการใน

การใช้ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการ             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               100,000  บาท  ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย 

9.2  หมวดค่าวัสดุ 

 -กระดาษถ่ายเอกสาร 70 g. 701 รีมๆ ละ 95 บาท   66,595  บาท 

 -กระดาษสี 120 แกรม สีเหลือง ฟ้า 20 รีมๆละ 90 บาท    1,800  บาท 

 -กระดาษติดสันเล่ม 35 ม้วน ม้วนละ 45 บาท     1,575  บาท 

 -กระดาษไขดิจิตอล 5 ม้วนๆ ละ 2,000 บาท    10,000  บาท 

 -หมึกดิจิตอล 20 หลอด ๆ ละ 1,000 บาท     20,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุ อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ สามารถให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสาร กับงานฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯได้ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

งานเอกสารฯมีวัสดุ อุปกรณ์ สามารถสนองความต้องการใช้งาน ของฝ่ายต่างๆของวิทยาลัย 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ งานการเงิน 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางใจสรรค์ นามแถ่ง  งานการเงิน / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  งานการเงิน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

  



 102 

4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

  มาตรฐานที่  2 ด้าน การบริหารจัดการ 
5. หลักการและเหตผุล 
 งานการเงิน เป็นงานที่ให้บริการทางด้านการเบิกจ่ายเงิน ของวิทยาลัยฯ ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา จึงต้องมีกรจัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการจัดทำรายงานต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานต่าง ๆ ของงานการเงินบรรลุเป้าหมายจึงขอจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพ่ือใช้ในการดำเนินการดังกล่าว 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการทำงานของงานการเงินให้ทันต่อการบริการและการเบิกจ่ายเงิน 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานการเงิน 
  7.2 เชงิคุณภาพ 
 มีงานและเอกสารที่คอยบริการในเรื่องการเบิกจ่ายได้ดี 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 จำทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลโครงการ             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ  ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               20,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย   10,000  

9.2  หมวดค่าวัสดุ   10,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานเพ่ือใช้ในราชการอย่างเพียงพอ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในสำนักงาน งานการเงิน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ งานบัญชี 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางมะลิ คุ้นเคย งานบัญชี 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  งานบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่ 2 ด้าน การบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 งานบัญชี เป็นระบบงานที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆของวิทลัยฯ คือ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการ
เบิกจ่ายเงิน รวมทั้งจัดพิมพ์รายการต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอรายงานแก่ผู้บริหาร และจัดทำรายงานการเงินเพ่ือเสนอ
ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด โดยการดำเนินการดังกล่าว จะต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้งานบบัญชีสามารถดำเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการทำงานของบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานบัญชีอย่างเพียงพอ 
  7.2 เชงิคุณภาพ 
 วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีสำหรับงานบัญชี 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอความต้องการ
เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อ / 
จัดจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 3 สรุปและประเมินผล             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ  ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               10,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย 

  -ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์    2,000  บาท 

9.2  หมวดค่าวัสดุ      8,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานบัญชีอย่างเพียงพอ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

มีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับงานบัญชี 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ ปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้   
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 บริเวณภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานาน อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน บ้านพัก หอพักนักศึกษา อาคารงานฟาร์มชำรุด ทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมและ
ปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้ อาคารเรียน อาคารฟาร์ม บริเวณสถานที่หอพักบ้านพัก อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 อาคารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10 
อาคาร และสถานที่บริเวณวิทยาลัยฯ 

7.1 เชงิคุณภาพ 
  อาคารเรียน ถนน และสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้างใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ             
ขั้นตอนที่ 3 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์             

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ             

ชั้นตอนที่ 5 ดำเนินการ             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 200,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   -  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    -  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    200,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

อาคาร,สถานที่ ใช้งานได้ดี 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 อาคารสถานที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

การสังเกต 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ ผลิตน้ำประปาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมนึก กรอกกลาง / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            น้ำเป็นปัจจัยหลักาการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในงานเกษตรจะขาดน้ำไม่ได้เลย ซึ่งการจะมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อความต้องการ ต้องมีการจัดหาวัสดุและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีโครงการจัดหาจัดซ่อม ทั้งอุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 สนับสนุนน้ำประปาเพ่ือการเกษตรให้แก่งานฟาร์มและแผนกต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
 6.2 ผลิตน้ำประปาที่มีความสะอาด บริหารครู-เจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัย 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 สามารถบริการน้ำเพ่ือการเกษตรแก่ฟาร์มพืชศาสตร์,ฟาร์มสัตว์ศาสตร์และงานอาคารสถานที่ 
 7.1.2 ผลิตน้ำประปาสำหรับ ครู-เจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัยฯ 30 ครอบครัว 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.1.1 บริการน้ำแก่งานฟาร์มต่าง ๆอย่างเพียงพอ 

7.1.2 มีน้ำปะปาที่สะอาดให้บุคลากรใช้อย่างเพียงพอ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 สำรวจรายการที่
จะปรับปรุง 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการ
ซ่อมแซม 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 250,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    250,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 มีระบบไฟฟ้าที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

10.2 มีระบบจัดส่งน้ำให้แก่ฟาร์มและบ้านพักอย่างทั่วถึง 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 สภาพในวิทยาลัย “น้ำไหล ไฟสว่าง” สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ ซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมนึก กรอกกลาง 
2. ลักษณะโครงการw 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            ดว้ยงานยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน ดังนั้นการเตรียมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และสามารถบริหารงานแผนกต่าง 
ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือซ่อมบำรุงรถยนต์ แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้สามารถใช้งานได้ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน 3 คัน 
 7.1.2 ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์จำนวน 4 คัน 
 7.1.3 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 6 รายการ 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.1.1 รถยนต์จำนวน 3 คัน มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1.2 รถแทรกเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 4 คัน 

7.1.3 เครื่องจักรกลการเกษตรจำนวน 6 รายการ มีสภาพพร้อมใช้งาน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 สำรวจรายการที่
จะปรับปรุง 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงาน             
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 50,000 บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    15,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    35,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

รถยนต์,รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร มีสภาพพร้อมใช้งาน สามารถสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 สามารถบริการและสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้ / ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ภายนอกสถานศึกษา 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 

            เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เป็น
ขวัญกำลังใจในการที่ช่วยพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพัฒนาบุคลากร 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 ศึกษาดูงานจำนวน 1 ครั้ง/ปี 
7.1 เชงิคุณภาพ 

  บุคลากรได้พัฒนาบุคลิกภาพและรับผิดชอบที่ทำได้อย่างดี 

 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการ             
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงาน             

 
  



 118 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 40,000 บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   20,000  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    20,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

บุคลากรได้เปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีข้ึน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัย 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

จากการสังเกตการทำงาน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ พัฒนาบุคลากร 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ , นางวรรณภา มายิ้ม / ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

 ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ และมีส่วนช่วยผลักดัน ให้การจัดการศึกษา
และการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งใน
การพัฒนาสถานศึกษา คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูและบุคลากรจึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาในการทำงานตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้
องค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี โดยนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดูงานใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ และศึกษาดูการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
แต่ละหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา และการปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้า ก้าวทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 6.2 พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้พฤติกรรมในการทำงานยกระดับเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใน
      งาน (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) ให้ดี    
      ขึ้นและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3 เพ่ือพัฒนาทักษะ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในองค์กร 
 6.4 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร 
 6.5 เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร  
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7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 32 คน 
7.1 เชงิคุณภาพ 

  7.2.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี มีประสบการณ์ 

มีความรู้ความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  7.2.2 เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดหา             

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลและ
รายงานผล 

            

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 80,000 บาท    ไดแ้ก ่

 9.1  หมวดค่าตอบแทน      บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย             80,000  บาท 

 -เบี้ยเลี้ยง    13,760  บาท 

 -ค่าท่ีพัก     31,200  บาท 

 -ค่าเช่าเหมารถ 3 คัน   32,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ     

9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกประการ      
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพต่อการเรียนการสอน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ก้าวทันตามสภาพการเปลี่ยนแปลง 

 ของสังคม 

 11.2 บุคลากรในองค์กรเกิดความรัก ความสามัคคี 

 11.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

โครงการ วางระบบประปา  
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ  
 นายสมศักดิ์ บุญให้ / หัวหน้างานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถให้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

        มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยทางวิทยาลัยฯ มีปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเกิดปัญหาน้ำคุณภาพไม่ดีไม่เหมาะสม ทางวิทยาลัยฯ มี
ความประสงค์ต่อการอุปโภคและบริโภคท่ีจะต้องติดตั้งวางระบบท่อประปาเพ่ือให้ทางวิทยาลัยได้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภค
และบริโภคและเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ครูนักเรียน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และในขณะเดียวกันทางวิทยาลัยฯ ก็มีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประปาในส่วนที่ชำรุด หรือ
เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลาย ๆ จุด วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความ
จำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการวางระบบงานประปาขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาระบบน้ำของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุร ี
6. วตัถปุระสงค์ 
 1. วางระบบประปาภายในวิทยาลัย 
 2. บุคลากรภายในวิทยาลัยมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคและบริโภค  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
    1. มีน้ำประปาใช้จ่ายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีอย่างท่ัวถึง และเพียงพอ 
 2. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมีน้ำประปาใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 1. มีระบบการประปาที่ทันสมัย คลอบคุมทุกพ้ืนที่ภายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
 2. มีน้ำอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   
 

ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ       
 

     

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ          
 

  
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

           
 

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
    จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

    งบ      ดำเนินงาน   งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   99,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน  - บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย   - บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ             99,000   บาท  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 1. มีน้ำระบบอุปโภคและบริโภคท่ีมีคุณภาพ 
 2. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดี 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  1.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมีระบบน้ำประปาที่สะอาด และเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
  2. บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา พึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
โครงการ ติดตั้งประปา 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ  
 นายสมศักดิ์ บุญให้ / หัวหน้างานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถให้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

        มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี มีปัญหาคุณภาพในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากเป็น
ระบบน้ำที่ไม่มีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค มีปัญหาเรื่องความสะอาด การปนเปื้อน ปัญหาเรื่อง
สิ่งเจือปน ซึ่งจะเกิดปัญหาต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค วิทยาลัยฯจึงได้ขยายการติดตั้งระบบประปา เพื่อลดปัญหา
สุขอนามัยต่อผู้ใช้น้ำของวิทยาลัยฯ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 1. ติดตั้งระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำ  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำ  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
     ติดตั้งระบบประปาแก่บ้านพักโฮมสเตย์ (Homestay) อาคารอำนวยการ และที่พักอาศัย 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้ใช้น้ำมีสุขอนามัยที่ดีข้ึน 
  
8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 

ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ       
 

     

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ          
 

  
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
    จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

    งบ      ดำเนินงาน   งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   70,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน  - บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย   - บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ              70,000   บาท  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    1. มีระบบประปาครอบคลุมตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย  
 2. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมีความพึงพอใจต่อ
การใช้น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภค 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมีระบบประปาตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย  
  2.นักเรียนนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ชือ่โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหอพัก อกท. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสมปอง บุญญา  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  หอพักนักเรียนชายและหญิง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีในสังกัด 
จัดสวัสดิการหอพักให้แก่นักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ปัจจุบันสภาพของหอพักทรุดโทรม 
เนื่องจากก่อสร้างมานาน ควรมี่จะได้การปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด เป็นระยะ ๆ ทั่วทั้งตัวบ้านพัก ฝ้าเพดาน 
หลังคา ระบบไฟฟ้า ประปา บ่อส้วม ท่อระบายน้ำ สนามกีฬา กล้องวงจรปิดระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมินหมู่บ้าน อกท. และช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนในโครงการปฏิรูปเพื่อการเกษตรเพ่ือชีวิต ที่พักใหมู่บ้าน อกท. วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีชลบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

หอพักหมู่บ้าน อกท.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมพักอาศัยทุก
หลังและบริเวณโดยรอบ ตอลดจนสารธารณูปโภค 
  7.2 เชงิคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตาม
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงานผล
โครงการ 

            

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(ค่าประกันอุบัติเหตุที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา) 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               42,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าใช้สอย 

-ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม     12,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ      30,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตที่พักในหมู่บ้าน อกท. ชาย และ หญิง มีความปลอดภัย

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หอพักชายและหญิงได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อรองรับการประเมินหมู่บ้าน อกท. 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
           นางสมปอง บุญญา , นายวิศม รังไสว  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  หอพักนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตรามนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากหอพักและนักเรียนหญิงชาย ถือเป็นหมู่บ้าน อกท. ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินระดับภาค ทุกปีการศึกษา และในการประเมินจะต้องเป็นไปตามตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องดำเนินการทางด้าน
เอกสารต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามตัวชี้วัด มีคะแนนเต็ม 100 โดยนำคะแนนรวมของหอพักหญิงและชายมา
รวมกันและหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้หอพักได้รับการประเมินและอยู่ในมาตรฐาน จึงต้องจัดหาวัสดุสำนักงานสำหรับ
ดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ทั้งของหอชายและหอหญิง 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้หมู่บ้าน อกท. ได้รับคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

หมู่บ้าน อกท. มีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
  7.2 เชงิคุณภาพ 
 หมู่บ้าน อกท. มีวัสดุสำนักงานใช้สำหรับจัดเตรียมเอกสารการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตาม
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงานผล
โครงการ 

            

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ      ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(คา่ประกนัอบุตัเิหตทุีเ่กบ็จากนักเรยีนนักศกึษา) 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               15,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าใช้สอย 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    15,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

หมู่บ้าน อกท. มีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

หมู่บ้าน อกท. มีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ จัดประชุม อกท. ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับประเทศ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก  กิจกรรม อกท./ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อกท.) เป็นองค์การของสมาชิกในสถานศึกษาอาชีวเกษตรให้สมาชิกร่วมกันทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ฝึกลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก 
6.2 เพ่ือพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.3 เพ่ือส่งให้สมาชิกเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 สมาชิกจำนวน 277 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 
7.2.2 สมาชิกได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแช่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค และระดับชาติ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   150,000 บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน       -  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย     150,000 บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ         -  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 สมาชิกระดับหน่วย จำนวน 277 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

10.2 สมาชิก ระดับภาค จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

10.3 สมาชิก ระดับชาติ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 สมาชิกได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชการ และวิชาชีพและความสามารถพิเศษ 

11.2 สมาชิกได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับภาค

และระดับชาติ 

11.3 สมาชิกได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

กิจกรรม ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ชือ่โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี 

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 

5. หลักการและเหตผุล 
 วัสดุ อุปกรณ์ มีความจำเป็นในการบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน และการบริการบุคลากร
ภายในวิทยาลัยมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความจำเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้
ในการบริหารงานภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงาน 
6.2 เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สามารถให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสารภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว 
7.2.2 อำนวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึกษา 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอความต้องการ             
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดหา             

ขั้นตอนที่ 3 สรุปและรายงานผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้                   9,500  บาท  ไดแ้ก่ 
 9.1    หมวดค่าใช้สอย        

9.2    หมวดค่าวัสด ุ                      

                      -วัสดุสำนักงานและอ่ืน ๆ      9,500   บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 จัดหาวัสดุอุและปกรณ์ สามารถให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสารภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 11.1 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

11.2 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเร ียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

 



 143 

4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

 อกท. เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของวิทยาลัย 
โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพรู้จักการทำงานร่วมกัน ขยัน 
อดทน ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สมาชิกดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะประสบการณ์การทำงานของสมาชิกผ่านกิจกรรมในระดับหน่วย ระดับภาค 
และระดับชาติ 

6.2 เพ่ือพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศของสมาชิก 

 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 250 คน 
 7.1.2 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 สมาชิกมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
7.2.2 สมาชิกมีบุคลากรและมีทักษะความเป็นผู้นำที่ดีข้ึน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 

           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลกิจกรรม             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผล
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 50,000 บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน       -  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย         -  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ         -  บาท 

9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      -  บาท  

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80  

10.2 จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย 

10.3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ระดับภาค ระดับชาติ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 สมาชิกได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

11.2 สมาชิกมีบุคลิกภาพและมีลักษณะความเป็นผู้นำดีขึ้น 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ติดตามผลการประเมิน หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ วันสำคัญของชาติ ศาสน์กษัตริย์และวัฒนธรรม 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

            ปรชัญาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี คือ “ ความรู้ มีฝีมือ ถือคุณธรรม” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน
มี คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมทางประเพณี วัฒนธรรมไทย และปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา โดยงานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือตอบสนองปรัชญาของวิทยาลัย 
และยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์รักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนอัน
ยาวนาน 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 
 6.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 นักเรียน นักศึกษา จำนวน 397 เข้าร่วมกิจกรรม 
7.1 เชงิคุณภาพ 

  นักเรียน นักศึกษามีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ทำนุบำรุงศาสนา 

 ศิลปะ วัฒนธรรม 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

วางแผนและเสนอโครงการ             
กิจกรรมไหว้ครู             

กิจกรรมอาสาฬหบูชา             

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา             
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ             

กิจกรรมวันปิยมหาราช             
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กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9 

            

กิจกรรมวันลอยกระทง             
กิจกรรมวันมาฆบูชา             

สรุปผลการดำเนินโครงการ             

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้      20,000  บาท  ไดแ้ก ่

รายละเอียด 
วันไหว้

คร ู

วัน

อาสาฬหบูชา 

แห่เทียน

เข้าพรรษา 

วันแม่

แห่งชาติ 

วันปิย

มหาราช 

วันลอย

กระทง 

วัน

มาฆบูชา 

วันพ่อ

แห่งชาติ 

หมวด

ค่าตอบแทน 

2,000 - - - - - - - 

หมวดค่าใช้

สอย 

1,000 - 1,625 1,625 - - - 1,000 

หมวดค่าวัสดุ 7,600 - 1,625 1,625 - - - 1,900 

รวม 10,600 - 3,250 3,250 - - - 2,900 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

 นักเรียนนักศึกษา จำนวน 397 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์และวัฒนธรรม 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 11.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

11.2 นักเรียนนักศึกษามีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ ฝึกอบรมลดอุบัติเหตุ เพ่ิมวินัยจราจร จัดสอบใบขับขี่ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับงานปกครอง / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  โรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 , 3.7 

5. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และส่วนมากจะใช้รถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะในการมาเรียน ประกอบกับเป็นช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยคึกคะนอง อยากรู้ อยากลอง จึงมีความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูง ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร การจัดให้มีการสอบใบขับขี่ให้แก่นักเรียนนักศึกษา จึงมีความ
จำเป็นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ และชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้เรื่องวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ และมีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้เรื่องวินัยจราจร มีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ด้านวินัยจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุ   



 150 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               5,000  บาท  ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

-ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 600บาท จำนวน 3 ชั่วโมง    1,800  บาท  

9.2  หมวดค่าใช้สอย 

 -ค่าจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม     2,500  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ 

 -ค่าป้ายไวนิล         700  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมและได้รับความรู้วินัยจราจร และมีใบขับขี่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ รณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญ มอบหมายนโยบายให้สถานศึกษา ดำเนินการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาขึ้นเพ่ือให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัย
และความไม่ประมาทเลินเล่อหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา 
 6.2 นักเรียน นักศึกษาลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน ไม่ประมาทเลินเล่อ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 นักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
 7.1.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประมาณ 150 คน ประชาชนทั่วไป 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุภายในการใช้รถใช้ถนน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 10,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน    4,000  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย     2,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ     4,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา 

10.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

10.3 ประชาชนได้รับแผ่นผับรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในวิทยาลัย 

 11.2 สร้างความตระหนักถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 11.3 นักเรียน นักศึกษาใหม่นำความรู้ไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ 

 11.4 เกิดบรรยากาศปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสมปอง บุญญา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา/ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 , 3.12 

5. หลักการและเหตผุล 
 อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เช่น อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ที่มีผู้ขับข่ีส่วนมากอยู่ในช่วงวัยรุ่น วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และปวส. ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนั้นการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ให้กับนักเรียนนักศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประกันค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดกับ
ผู้ปกครองและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วย  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญของการประกันอุบัติเหตุ ดังนั้น งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษา 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 6.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับค่าชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 100  
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษาได้รับความคุ้มครอง ลดความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายจากการประกันอุบัติเหตุ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(ค่าประกันอุบัติเหตุที่เก็บจากนักเรียนนักศึกษา) 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้          100,000  บาท  ได้แก่ 
    (ใชเ้งนิคา่ประกนัอบุตัเิหตทุี่เกบ็จากนกัเรียนนกัศึกษา) 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าใช้สอย 

-ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา จำนวน 500 คน ๆ ละ 200 บาท  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 100  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 100  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

 ในการจัดระบบดูแลผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องมีการดำเนินงานให้ครบทุกมิติ ทั้งท่ีวิทยาลัยและที่บ้าน 
ครูและผู้ปกครองต้องมีความสัมพันธ์และความเข้าใจตรงกัน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือสร้างเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
 6.2 เพ่ือสร้าง สัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 จัดกิจกรรมประชุมผู้แกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 7.1.2 ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 สถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง ร่วมมือกันส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
7.2.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 15,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน       -  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย     10,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ       5,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 ได้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 

 11.2 ให้ความสัมพันธ์ดีระหว่างสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

12.1 จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม 
12.2 ความเข้าใจอันดีระหว่าผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายวิศม รังไสว,นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

            กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ เป็นการฝึกความอดทนการช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่น ให้กับเยาวชนของชาติ เพ่ือที่จะได้เป็นพลเมือท่ีดีของประเทศในอนาคต จากท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสโมสรลูกเสือวิสามัญ ได้จัดให้มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญข้ึน เพ่ือให้ลูกเสือ
วิสามัญได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเก็นซึ่งกันและกัน 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ประสบการณ์ด้านวิชาการและลูกเสือวิสามัญ ให้เป็นประโยชน์ 
 6.2 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
 6.3 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 6.4 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 นักศึกษาชั้น ปวช.1 ทั้งหมด 
 7.1.2 ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติ จำนวน 1 หมู่ 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษา ปวช.1 ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 และ 2  

7.2.2 นักศึกษาได้เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชาติจำนวน 1 หมู่ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 12,000  บาท    ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน    5,000  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย        -  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ     7,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ลูกเสือวิสามัญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความอดทน มีระเบียบวินัย และมีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 ลูกเสือวิสามัญ ได้รับประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 

 11.2 ลูกเสือวิสามัญ เป็นคนมีความอดทน มีระเบียบวินัย 

 11.3 ลูกเสือวิสามัญ ได้ถวายราชสดุดี 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

            นักเรียนนักศึกษา เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ การพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ทำใช้ทรัพยากร
เหล่านี้ทำให้ได้ทรัพยากรที่สมบูรณ์ ต้องอาศัยกิจกรรมหลายอย่าง กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียน 
นักศึกษาเป็นผู้ที่มีสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี วิทยาลัยจึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
เล่นกฬีาตามความถนัดและความชอบของตัวเอง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยขึ้น อีกท้ัง
เพ่ือคัดเลือกตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
 6.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีประสบการณ์ในการแข่งขัน 
 6.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำใจ

นักกีฬา รูแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

7.2.2 นักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันอาชีวเกมส์ระดับภาค ชาติ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 25,000  บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     

9.2  หมวดค่าใช้สอย     7,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    18,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 

10.2 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอาชีวเกมส์ระดับจังหวัด ภาค ชาติ 

10.3 นักเรียน นักศึกษา จัดการแข่งขันร่วมกับชุมชนในงานเกษตรฯ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

 11.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 

 11.3 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับสถาบันอ่ืน ๆ และชุมชน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ ปลูกต้นไม้ รักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์ / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 

            จิตอาสาเป็นเรื่องเก่ียวกับความสมัครใจ ความเต็มใจ และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สิน ใน
การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการผลักดันให้
เกิดการช่วยเหลือสังคมมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของกิจกรรม 5 ส. และการปลูกต้นไม้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีคุณค่าในการพัฒนาคนให้ปฏิบัติกิจกรรม
จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมีวินัย เป็นรากฐานของระบบคุณภาพเพราะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เป็น
ทีมซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร อันเป็นที่มาของ Big cleaning Day และวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ อันเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย ทำให้สถานที่ภายนอกและภายในแผนกวิชารอบ ๆ วิทยาลัย สะอาด เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย มีความสวยงาม และมีความปลอดภัย 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการดูแล และรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 6.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษา ครูและบุคลาการทางการศึกษาร่วมกิจกรรมในวันลูกต้นไม้แห่งชาติ  

7.2.2 นักศึกษา ครูและบุคลาการทางการศึกษาร่วมกิจกรรม 5 ส. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

 
           

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

         

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 8,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน       -  บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย        -  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ     8,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในวัน Big cleaning Day 

10.2 นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกรักความสะอาดและความปลอดภัย 

10.3 นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

 11.2 สามารถเพ่ิมจำนวนต้นไม้ให้ได้มากขึ้น 

 11.3 นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกอนุกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดสวสัดิการน้ำดื่มสำหรับนักเรียนนักศึกษา 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสมปอง บุญญา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  หมู่บ้าน อกท.หญิง หมู่บ้าน อกท. ชาย โรงอาหาร และห้อง

พยาบาล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5. หลักการและเหตผุล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จัดสวัสดิการ
อาหารฟรีและท่ีพักฟรี ให้แก่นักเรียนในโครงการปฏิรูปทางการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต และตามนโยบายด้านการ
จัดระบบผู้เรียน ได้มีการให้บริการด้านการพยาบาลเกี่ยวกับการจัดยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนจัดให้มีเตียงสำหรับให้
นักเรียนนักศึกษาได้นอนพักในช่วงที่ป่วยทั้งที่วิทยาลัยและที่บ้านพักภายในหมู่บ้าน อกท.ชายและหญิง รวมถึงการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
 เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษา ทั้งที่พักภายในวิทยาลัยและที่ไปกลับบ้านและวิทยาลัยงาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดสวัสดิการด้านสาธารณูปโภคน้ำดื่มสำหรับนักเรียนนักศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการสวัสดิการน้ำดื่มสำหรับบริการนักเรียนนักศึกษา สำหรับห้องพยาบาล โรงอาหาร และหอพัก
นักเรียนนักศึกษาชายและหญิง 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี มีน้ำเย็น
สำหรับดื่มอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

ห้องพยาบาล โรงอาหาร และหอพักนักเรียนนักศึกษาชายและหญิง มีน้ำเย็นและสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ
ต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษามีน้ำเย็นและสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               35,100  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย 

9.2  หมวดค่าวัสดุ 

-น้ำดื่ม สัปดาห์ๆละ 65 ถังๆ ละ 15 บาท 36 สัปดาห์   35,100  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ห้องพยาบาล โรงอาหาร และหอพักนักเรียนนักศึกษาชายและหญิง มีน้ำเย็นและสะอาดดี่มอย่างเพียงพอ

ต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษา 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพอนามัยดี 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชือ่โครงการ จัดสวสัดิการอาหาร 3 มื้อ ให้กับนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต  
 วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีชลบุรี 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสมปอง บุญยา  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  โรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการม

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

5. หลักการและเหตผุล 
 ด้วยทางวิทยาลัยฯ โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนิน
โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดสวัสดิการ อาหาร 3 มื้อ ที่พักฟรีพร้อม
สาธารณูปโภคและการหารายได้ระหว่างเรียนจากการทำโครงการเกษตรแก่นักเรียนในโครงการปฏิรูปทางการศึกษา
เกษตรเพ่ือชีวิต 
6. วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนในโครงการ โครงการปฏิรูปเพื่อการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ได้รับประทานอาหารที่สะอาด 
และถูกสุขลักษณะครบ 3 มื้อทุกวัน ตลอดปีงบประมาณ 2562 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
 นักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ได้รับประทานอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 อาหารที่จัดให้นักเรียนในโครงการ โครงการปฏิรูปเพื่อการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต มีคุณค่าโภชนาการครบห้า

หมู่ มีความสะอาด และถูกคุณลักษณะ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลโครงการ             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน   งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               1,200,000  บาท  ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าใช้สอย     1,200,000  บาท 

9.2  หมวดค่าวัสดุ 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียนในโครงการโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ได้รับประทานอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนในโครงการ โครงการปฏิรูปเพื่อการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ได้รับประทานคุณค่าโภชนาการครบ  
5 หมู่ มีความสะอาด และถูกคุณลักษณะ  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

5. หลักการและเหตผุล 
 หลังจากท่ีนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว การปัจฉิมนิเทศเป็นการพบนักเรียน นักศึกษา
เพ่ือเป็นการแนะนำแนวทางในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับ
นักเรียนนักศึกษา เพ่ือเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือเป็นการแนะนำแนวทางในการศึกษาต่อหรือปรกอบอาชีพ 
 6.2 เป็นการมอบประกาศนียบัตรและเป็นการให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

ได้รับข้อมูลนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ได้ทราบข้อมูลการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการ
รวบรวมรายชื่อ 

            

ขั้นตอนที่ 2 เชิญวิทยากร             

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล             
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผล             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้              10,000  บาท  ได้แก ่ (ให้ใชเ้งนิทีเ่กบ็จากนักศึกษา) 
 9.1  หมวดค่าใช้สอย     5,000   บาท 

9.2  หมวดค่าวัสดุ     5,000   บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ได้รับข้อมูลนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีในการดำเนินงาน ร้อยละ 100 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ แนะแนวสัญจร รับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีกาศึกษา 2563 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

5. หลักการและเหตผุล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีนโยบายในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น ปวช. และปวส. หลายสาขาเป็นจำนวนมาก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย จึงต้องออกไป
ประสานงานตามสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือแนะแนวการศึกษา 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
 6.2 เพ่ือรับนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมทศึกษา ประมาณ 100 โรงเรียน 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบข้อมูลการศึกษาของวิทยาลัย  
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการ
รวบรวมรายชื่อ 

            

ขั้นตอนที่ 2 บันทุกขออนุญาต             

ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินโครงการ             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผล             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้              19,000  บาท  ได้แก ่  
 9.1  หมวดค่าใช้สอย      5,000   บาท 

9.2  หมวดค่าวัสดุ     14,000   บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 โรงเรียน ได้รับข้อมูลการศึกษาของวิทยาลัย 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ได้ข้อมูลการศึกษาของวิทยาลัย 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2563  
ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพกิจการนักเรียนนักศึกษา 
หลักการและเหตผุล 
 สภาพสังคมปัจจุบัน การพัฒนาด้านการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพการเรียนและตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กระบวนการเรียนรู้เป็นการพัฒนากลุ่มคนให้มีลักษณะสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อม บูรณาการระหว่าง
ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติจริงความมีคุณธรรม ความมีวินัยและการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา กล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง วิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ด้วยเป็นสิ่งจำเป็นใน
การดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงจัดให้มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น  
วตัถปุระสงค ์
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีวินัยและปลอดยาเสพติด 
4. เพ่ือทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
เป้าหมาย 
1. เชงิปรมิาณ 
1) นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  
2. เชงิคณุภาพ 
1)นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและการประพฤติดี 
2)นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ตระหนักถึงวินัยในการจราจรและปลอดภัยจากยาเสพติด 
3)นักเรียน นักศึกษามีหลักปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตและการเรียนตามหลักศาสนา  
งบประมาณท่ีใช้ จำนวน 12,250 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
วธิดีำเนินงาน  
1. ประสานเชิญวิทยากร 
2. จัดเตรียมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอันเก่ียวเนื่องกับวินัยในโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ละ
เว้นอบายมุขในโครงกรป้องกันภัยยาเสพติดและจิตอาสาในโครงการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี2563 
3. ดำเนินการอบรมตามตารางที่กำหนด 
ระยะเวลาดำเนนิการ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  
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ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ  
1. นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนดี 
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องวินัยจราจรและปลอดภัยจากยาเสพติด 
3. นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
4.นักเรียน นักศึกษาได้ทำจิอาสาในการปลูกต้นไม้ให้กับวิทยาลัย 
การตดิตามและประเมนิผล  
1.จำนวนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม  
2.แบบสอบถาม 
 



 
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความมือ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานฟาร์มเห็ด 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางลัดดา  ด้วงสำรวย  / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  งานฟาร์มเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 5. หลักการและเหตผุล 
 งานฟาร์มเห็ดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  รวมทั้งบุคคลภายนอกที่
สนใจประกอบอาชีพเพาะเห็ด  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต้องมี
การฝึกปฏิบัติติเพ่ือให้เกิดทักษะต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการผลิตเห็ด  การจัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการทำงานดังกล่าว
ข้างต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะการผลิตเห็ดให้ผู้เรียน 
 2. เพ่ือนำผลผลิตจากการฝึกทักษะการผลิตเห็ด  จำหน่ายเป็นรายได้ของสถานศึกษา 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 7.1 เชงิปริมาณ 
  - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเห็ดตามจำนวนที่ต้องการ 
 7.2 เชงิคุณภาพ 
  - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเห็ดครบและทันเวลาที่ต้องการ 
8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตติงิาน 

                        เดอืน 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนนิการ (ปีงบประมาณ 2563) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นตอนท่ี 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนท่ี 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์             

ขั้นตอนท่ี 3 นำวัสดุและอุปกรณ์มา
ใช้ในการเรียนการสอน 

 
         

  

ขั้นตอนท่ี 4 สรุปและประเมิน
โครงการ 
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ 

       จากเงิน   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ      ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   71,300  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน            บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย             บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                        71,300  บาท  

ที่ รายการ จำนวน 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ขี้เลื่อยไม้พารา 14,000 กก. 1.86 26,040  
2 รำละเอียด 1,000 กก. 12 12,000  
3 ข้าวฟ่าง 200 กก. 30 5,000  
4 แร่มอลท์ 20 กระสอบ 110 2,200  
5 ยิบซั่ม 20 กระสอบ 85 1,700  
6 ปูนขาว 30 ถุง 40 1,200  
7 แก๊สถังใหญ ่ 8 ถัง 1,200 9,600  
8 แก๊สถังเล็ก 4 ถัง  390 1,560  
9 ถุงเพาะเห็ด 120 กก. 70 8,400  

10 แอลกอฮอลฆ่าเช้ือ 48 ขวด 35 1,680  
11 แอลกอฮอลจุดไฟ 24 ขวด 30 720  
12 วุ้นผงซองเล็ก 10 ซอง 30 300  
13 สำลีเห็ด 2 กระสอบ 250 500  
14 สำลีบริสุทธิ์ 10 ม้วน 40 400  

รวมเป็นเงิน 71,300  
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 - ได้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเห็ดตามจำนวนที่ต้องการ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการผลิตเห็ด 
 2. มีผลผลิต ได้แก่ ก้อนเห็ดและดอกเห็ด เป็นเงิน 150,000 บาท 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 1. นิเทศติดตามเป็นระยะตามแผนปฏิบัติติงาน/โครงการ 
 2. สรุปติดตามผลและประเมินโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

โครงการ ผลิตผักไม่ใช้ดิน 

1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมศักดิ์ บุญให้ / แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ฟาร์มผักไม่ใช้ดิน แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            ประชาชนมีความต้องการผักท่ีปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อรองรับความต้องการผักที่มีคุณภาพ และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ซึ่งในระดับชั้น 
ปวช.3 เปิดสอนรายวิชาการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ระดับ ปวส. เปิดสอนวิชาผักไม่ใช้ดินเพ่ือการค้า และทั้งสองระดับเปิด
สอนวิชาโครงการผลิตผักไม่ใช้ดินเพ่ือการค้า และยังเป็นแหล่งให้ทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยนักศึกษาที่
เรียนวิชาปลูกพืชไม่ใช่ดิน การผลิตพืชไม่ใช้ดินเพ่ือการค้า (โครงการสอนวิชาปลูกพืชไม่ใช้ดินเพื่อการค้า) เพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะในการผลิตพืชไม่ใช้ดินเป็นสินค้าของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเพื่อการค้า สามารถวาง
แผนการผลิต และจัดจำหน่ายได้ มีความสามารถและทักษะเพ่ิมข้ึน สร้างธุรกิจในระดับท้องถิ่น รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถด้านการเกษตรเพ่ืออาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และท่ีสำคัญคือ การผลิตผักไม่ใช้ดินมีผลใน
การสร้างรายได้ และเป็นการสนับสนุนให้ฟาร์มผักไม่ใช้ดินมีการบริหารจัดการ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานได้ตลอดเวลา 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้มีรายได้ในการบริหารจัดการฟาร์ม 
6.2 เพ่ือผลิตผักไม่ใช้ดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
6.3 เพ่ือผลิตผักที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองคุณภาพแหล่งผลิตจากกรมวิชาการเกษตร 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 ผลิตผักไม่ใช้ดินชนิดต่าง ๆ 10 ตัน/ปี 
7.1.2 มีรายได้จากการจำหน่ายผัก อย่างน้อย 400,000 บาท ต่อปี 
7.1.3 มีนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์ เข้าฝึกทักษะ 50 คน 
7.1.4 มีประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 100 คน 

  7.2 เชงิคุณภาพ 
 7.2.1ผลผลิตผักไม่ใช่ดินได้การรับรองคุณภาพแหล่งผลิต (GAP) ผู้บริโภคยอมรับ 

7.2.2 ผลผลิตผ่านการรับรองคุณภาพประเทศไทย ญี่ปุ่น และยุโรป (EU) 
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7.2.3 นักศึกษา 50 คน แผนกพืชศาสตร์ และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและพืชศาสตร์ และนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีสามารถผลิตพืชไม่ใช้ดินเพื่อการบริโภคและการจำหน่ายวาง

แผนการผลิตการมูลค่าผลผลิต และการจัดจำหน่าย 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผน 
-วางแผนการผลิต 
-เขียนโครงการ 
-เขียน สผ.1 

 
      

 

    

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามแผน 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
-ผลิตตามแผน 
-จำหน่ายผลผลิตในปริมาณและมี
คุณภาพ 

 
           

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ 
-รายงานปริมาณ และรายได้
ประจำเดือน 
-รายงานจำนวน นร. นศ. และ
ประชาชนผู้สนใจเข้าเรียนรู้ 
-รายงานปัญหาอุปสรรคระหว่างการ
ผลิตและแนวทางการแก้ไขมาใช้ใน
การผลิตต่อไป 

 
 

          

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน
แนวทางการแก้ไข/วิธีการปฏิบัติ 

           
 

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ  ดำเนินงาน   งบอุดหนุน  (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  ( ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               135,000  บาท  ไดแ้ก่ 
 9.1   หมวดค่าตอบแทน 

 9.2  หมวดค่าใช้สอย 

  -ค่าซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ 1 ครั้ง   15,000  บาท 

 9.3  หมวดค่าวัสดุ   120,000  บาท 
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หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
   

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 ผลิตผักไม่ใช้ดินชนิดต่าง ๆ 10 ตัน/ปี 
10.2 มีรายได้จากการจำหน่ายผัก อย่างน้อย 400,000 บาท ต่อปี 
10.3 มีนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์ เข้าฝึกทักษะ 50 คน 
10.4 มีประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 100 คน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 ผลผลิตผักไม่ใช้ดิน 10 ตัน เป็นรายได้ 400,000 บาท 

11.2 ผลผลิตผ่านการรับรองคุณภาพประเทศไทย ญี่ปุ่น และยุโรป  และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็น

สินค้า 1 ผลิตภัณฑ์ 1 วิทยาลัยฯ 

11.3 นักเรียนนักศึกษา สามารถผลิตผักไม่ใช้ดิน และมีรายได้ระหว่างเรียน 

11.4 ฟาร์มมีความพร้อมและส่งเสริมให้แก่ผู้เรียน ได้รับความรู้ ทักษะการผลิตพืชไม่ใช่ดินเพื่อการบริโภค และ

การจำหน่าย การเพ่ิมมูลค่าการผลิต และการวางแผนการผลิตเพื่อจำหน่าย 

11.5 ฟาร์มผักไม่ใช้ดินเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นฟาร์มตัวอย่างได้ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ประเมินผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 วัสดุ อุปกรณ์ มีความจำเป็นในการบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
และการบริการบุคลากรภายในวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการบริหารภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
6. วตัถปุระสงค ์
 6.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการดำเนินงาน 
 6.2 เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สมารถให้บริการเกี่ยวกับงานเอกสารภายในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้ 
 7.2 เชงิคุณภาพ 

 7.2.1 การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว 

7.2.2 อำนวยความสะดวกให้บุคลากรในสถานศึกษา 

 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอความต้องการ             
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการจัดหา             

ขั้นตอนที่ 3 สรุปและรายงานผล             

 

  



 193 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   2,000 บาท  ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย     บาท 

9.2  หมวดค่าวัสดุ    2,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานได้ตามความต้องการ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
11.2 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานศึกษา 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2  ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากวิทยาเลยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี กับการศึกษาสมัยใหม่ ระบบอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดต่อสื่อสาร และเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นอย่างมาก การใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง มีความสำคัญ
อย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน งานสารสนเทศมีความต้องการใช้โครงข่ายระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ให้กับอาคารเรียน 
ตึก 72 ปี เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 6.2 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 มีอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต ที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.1.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7.2 เชงิคุณภาพ 
 7.2.1 มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

7.2.2 สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทุกอาคารเรียน 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ             
ขั้นตอนที่ 2 ติดตามการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหา 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน             



 196 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ    ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               50,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าวัสดุ     50,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

มีระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรใช้งานได้อย่างตามปกติ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
12.1 เก็บบันทึกสรุปผลการประเมินการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียนนักศึกษา 

12.2 ตรวจสอบการใช้งานระหว่างการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นระยะ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  งานบุคลากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

 
  



 198 

4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2.3 ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากวิทยาเลยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้กับ
นักเรียนนักศึกษา โดยมีการประสานงานกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งในยุคปัจจุบัน มีความจำเป็นต้อง
ใช้สื่อสารสารสนเทศเข้ามาช่วยในงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์จึงเห็นความสำคัญของระบบสารสนเทศท่ี
พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการที่สถานศึกษากำหนด 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในงานประชามสัมพันธ์ใช้งานได้ตามปกติ 
 6.2 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 มีอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต ที่เพียงพอและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.1.2 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  7.2 เชงิคุณภาพ 
 7.2.1 มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

7.2.2 สามารถใช้งานสื่อสาร สารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์ได้ 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ             

ขั้นตอนที่ 2 ติดตามการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบหา
ข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหา 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
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       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ    ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               30,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน      บาท 

9.2  หมวดค่าวัสดุ    30,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้เต็มประสิทธิภาพ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

มีระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้ตามปกติ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
12.1 เก็บบันทึกสรุปผลการประเมินการใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียนนักศึกษา 

12.2 ตรวจสอบการใช้งานระหว่างการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นระยะ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุร ี
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง , นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์  / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดบัคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้าน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

5. หลักการและเหตผุล 
 ท้าวยายม่อมเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดชลบุรี ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจได้ใน
อนาคต จากการศึกษาถึงกระบวนการผลิตแป้งท้าวยายม่อมมีขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก ในขั้นตอนการขูดหัวท้าว
ยายม่อม เพ่ือผลิตแป้ง จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องขูดหัวท้าวยายม่อมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แทนการผลิตแบบเดิมและส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปใช้ต่อไป 
6. วตัถปุระสงค์ 
 ประดิษฐ์เครื่องขูดหัวท้าวยายม่อม  1  เครื่อง 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
 เครื่องขูดหัวท้าวยายม่อม  1  เครื่อง 
    7.2 เชิงคุณภาพ 

เครื่องขูดหัวท้าวยายม่อมไว้ผลิตแป้งท้าวยายม่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   
 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดหาวัสดุ             

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการประดิษฐ์             
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้และ
ปรับปรุงแก้ไข 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ      ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   20,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน            บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย             บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                          20,000  บาท  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 เครื่องขูดหัวท้าวยายม่อมจำนวน 1 เครื่อง 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  เครื่องขูดหัวท้าวยายม่อม สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานกับหน่วยงานราชการและ

กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ประเมินการใช้งาน 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ เลี้ยงสุกรขุน 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายบุญเลิศ ดีเด่น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบฐานสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงสุกร 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตสุกรขุนจำหน่ายเป็นรายได้ให้วิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงสุกรขุน จำนวน 300 ตัว 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 
 7.1.3 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 100 คน 
 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงในการเลี้ยงสุกรขุน 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะการเลี้ยงสุกรขุน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2562) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายงานให้กับนักเรียนนักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรปผลการเลี้ยงรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายสัปดาห์
และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 486,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ      บาท    

  -อาหารสุกรขุน จำนวน 900 ถุงๆละ 500 บาท   450,000  บาท 

 -แป็ปเหล็กหนา 1 นิ้ว 20 เส้นๆละ 400 บาท   8,000  บาท 

 -รางอาหารแม่พันธุ์ 50 อันๆละ 300 บาท   15,000  บาท 

-นิปเปิลให้น้ำสุกร 50อันอันละ 60 บาท       3,000  บาท 

-ยาและเวชภัณฑ์         10,000  บาท 
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  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    486,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

10.1.1 นำสุกรขุนเข้าเลี้ยง จำนวน 300 ตัว มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

10.1.3 บันทึกผลผลิตสุกรขุน 

 10.2 เชงิคณุภาพ 

  10.2.1 ประเมินผลจากการบันทึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 160 คน  

 11.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการขายสุกรขุน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ เลี้ยงสุกรพันธ์ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายบุญเลิศ ดีเด่น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ ์

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบฐานสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยมีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงสุกร 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตสุกรขุนจำหน่ายเป็นรายได้ให้วิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงสุกรพันธ์ จำนวน 30 ตัว 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 
 7.1.3 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 100 คน 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงในการเลี้ยงสุกรพันธ์ 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะการเลี้ยงสุกรพันธ์ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2562) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายงานให้กับนักเรียนนักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรปผลการเลี้ยงรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายสัปดาห์
และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   227,000  บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ      บาท    

  -ค่าอาหารสุกรพันธ์จำนวน 400 ถุง ราคาถุงละ 485 บาท      194,000  บาท 

 -แป็บเหล็กหนา 1 นิ้ว 20 เส้นๆ ละ 400 บาท          8,000  บาท 

 -รางอาหารแม่พันธ์ 50 อัน ๆ ละ 300 บาท          15,000  บาท 

-ยาและเวชภัณฑ์             10,000  บาท 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    227,000  บาท 
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

10.1.1 เลี้ยงสุกรพันธ์ จำนวน 30 ตัว มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

10.1.3 บันทึกผลผลิตสุกรพันธ์ 

 10.2 เชงิคณุภาพ 

  10.2.1 ประเมินผลจากการบันทึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 160 คน  

 11.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการขายสุกรขุน ไม่น้อยกว่า 230,000 บาท  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ ซ่อมกรงไก่กระทง งานวิจัยและพัฒนา 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายบุญเลิศ ดีเด่น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้สนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา และครูได้จัดทำโครงการวิจัย เพ่ือนำผลวิจัยออกเผยแพร่และนำไปใช้ในวิทยาลัย ตลอดจน
ส่งเสริมให้ชุมชนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ในการนี้กรงทดลองไก่ได้ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้
จัดทำโครงการซ่อมกรงไก่กระทงทดลองนี้ขึ้น 
6. วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา และครู ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 นักเรียนนักศึกษา และครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้จัดทำผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง  
7.2 เชงิคุณภาพ 

วิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยออกเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยเพื่อพัฒนางาน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2562) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

8.1.3 ดำเนินการวิจัย 

8.1.4 สรุปผลดำเนินงาน 

8.1.5 เผยแพร่งานวิจัย 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่2 จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการวิจัย             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผล
ดำเนินการ 

            

ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่งานวิจัย             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 20,000    บาท    ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย      บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ  20,000    บาท  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ซ่อมกรงทดลอง และจำนวนผลงานวิจัย 

 10.2 เชงิคณุภาพ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยออกเผยแพร่ อย่างน้อย 4 เรื่อง 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ เลี้ยงแพะและแกะ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายบุญเลิศ ดีเด่น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฟาร์มสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงแพะและแกะในประเทศไทยมี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงแพะและแกะ 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตแพะและแกะจำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงแพะและแกะ จำนวน 50 ตัว 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน  
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงการเลี้ยงแพะและแกะ 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะในการเลี้ยงแพะและแกะ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 25632) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายให้กับนักเรียน นักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรุปผลการเลี้ยงรายสัปดาห์ และรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายงาน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการเลี้ยง
รายสัปดาห์ และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้  53,000  บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ   

-ยาและเวชภัณฑ์     3,000 บาท  

-อาหารข้น 200 ถุงๆ ละ 250 บาท         50,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

 10.1.1 เลี้ยงแพะและแกะ จำนวน 50 ตัว มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.3 บันทึกการเลี้ยง 

 10.2 เชงิคณุภาพ  

  10.2.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 160 คน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ เลี้ยงไก่ไข่ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายบุญเลิศ ดีเด่น แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฟาร์มสัตว์ปีก แผนกวิชาสัตว์ศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงไก่ไข่ 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตแพะและแกะจำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 1,000 ตัว 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน  
 7.1.3 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนนักศึกษาจากภายนอกใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 100 คน 
 7.1.4 ผลิตไข่ไก่ได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ฟอง 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงการเลี้ยงไก่ไข่ 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2563) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายให้กับนักเรียน นักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรุปผลการเลี้ยงรายสัปดาห์ และรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 มอบหมายงาน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการเลี้ยง
รายสัปดาห์ และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 710,000 บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน        บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย         บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ       

 -ไก่ไข่ สาวจำนวน 500 ตัวราคาตัวละ 150 บาท  75,000   บาท 

 -อาหารไก่ไข่ระยะไข่จำนวน 1,300 ถุงๆละ485 บาท  630,000  บาท 

 -ยาและเวชภัณฑ์          5,000 บาท  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ  
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

 10.1.1 เลี้ยงไกไข่ จำนวน 1,000 ตัว มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.3 บันทึกการเลี้ยง 

 10.2 เชงิคณุภาพ  

  10.2.1 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
 

 

  



 223 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  ประกันคุณภาพแผนกวิชาประมง 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์ แผนกวิชาประมง / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ ์
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
  1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 
 การประกันคุณภาพของ สมศ. เป็นภาระท่ีวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียน

การสอนซึ่งแต่ละแผนกแต่ละงานในวิทยาลัยก็จะมีส่วนในการรับผิดชอบตามภาระกิจ แผนกวิชาประมงได้คำนึงถึง

ความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนก กำหนดแผนการา

พัฒนากรรจัดการศึกษา ติดตามการตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำรายการการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา  

6. วตัถปุระสงค์ 
6.1 ประกันคุณภาพการศึกษาในแผนกวิชาประมง 
6.2 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนก 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

7.1.1 ประกันคุณภาพการศึกษาในแผนก 
7.1.2 จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนก 

  7.2 เชงิคุณภาพ 
7.2.1 แผนกประมงผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
7.2.2 มีเอกสารการประกันคุณภาพ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

เดอืน 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนนิการ (ปีงบประมาณ  2563) 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค กพ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอ
อนุญาตดำเนินโครงการ             
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ
รายการขอซื้อขอจ้าง             
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผล
โครงการ 

            

 9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ    ดำเนินงาน     งบอุดหนุน ( ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเงนิงบประมาณทั้งสิน้   1,000    บาท  ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย      

9.2  หมวดค่าวัสดุ       

  - วัสดุสำนักงาน     1,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 แผนกวิชาประมงผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 แผนกวิชาประมงได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น 

12.  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

12.1 ดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามระยะเวลาที่กำหนด 

12.2 แผนกประมงผ่านการประกันคุณภาพภายใน 

12.3 มีเอกสารการประกันคุณภาพภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบุร ี
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการให้ครบวงจร 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางใจสรรค์ นามแถ่ง งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

  มาตรฐานที่  2 ด้าน การบริหารจัดการ 
5. หลักการและเหตผุล 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างธุรกิจเป็นของตนเอง สร้างอาชีพเพ่ือช่วยก่อให้เกิด
รายได้และช่วยแก้ไขภาวการว่างงาน อันจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาภายใต้
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้นในสถานศึกษา 
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จึงได้ดำเนินโครงการอาชีวะ
สร้างผู้ประกอบการให้ครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) จัดตั้งและพัฒนาสำนักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพ่ือการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอาชีพและบ่มเพาะอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 2) จัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจแก่
นักเรียนนักศึกษา 3) การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา และ 4) นักเรียนนักศึกษาจัดตั ้งและดำเนินการ
ประกอบธุรกิจในวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษา
ให้สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพที่ได้รับการบ่มเพาะ ไปสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความ
พร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสามารถก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ต่อไป 
 

6. วตัถปุระสงคโ์ครงการ  
6.1 พัฒนาสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ให้

พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอาชีพและบ่มเพาะอาชีพ แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป   ที่สนใจ 
6.2 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นเป็นผู้ประกอบการใหม ่
6.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นการทำงานของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสาขาอาชีพ 

เป็นการเพ่ิมพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนนักศึกษา ให้จัดตั้งและประกอบธุรกิจในวิทยาลัยฯ ตามความสนใจและตาม

ความถนัด และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและสามารถ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     ได้ต่อไป 
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7. เป้าหมาย 

  

ปริมาณ วนั/เดอืน/ป ี สถานที ่
1. มสีำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
2. ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
จำนวน 10 คน 
3. นักศึกษาระดับชั้นปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
จำนวน 20 คน  

มิ.ย.-ก.ย. 2563 วิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีชลบุรี 

คุณภาพ วนั/เดอืน/ป ี สถานที ่

1. สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื ่อการศึกษา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการฝึกอาชีพและบ่มเพาะอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
2. ครู และเจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจ และ 
มีความพร้อมในการบ่มเพาะอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา  
3. นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม 
สำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
4. นักศึกษาจัดตั้งและดำเนินการประกอบธุรกิจในสถานศึกษา 
ได้อย่างน้อย 1 ธุรกิจ 
5. นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระของตนเองได้ 
ในอนาคต พัฒนาธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ  
และสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ต่อไป  

มิ.ย.-ก.ย. 2563 วิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีชลบุรี 

 

8. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน พร้อมแสดงแผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 
8.1วิธีการดำเนินงาน 

8.1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   

8.1.2ดำเนินงานตามโครงการ 

8.1.3 ประเมินผลโครงการ   

8.1.4รายงานผลโครงการ 
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8.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน พ.ศ.2563 

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. เสนอโครงการขออนุมัติ             

2. ดำเนินงานตามโครงการ             

3. ประเมินผลโครงการ             

4. รายงานผลโครงการ             

 
9. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 9.1 งบดำเนินงาน 
 9.1.1  หมวดค่าตอบแทน 
  -ค่าตอบแทนวิทยากร        3,600  บาท 
 9.1.2  หมวดค่าใช้สอย 
  -ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน     7,000  บาท 
 9.1.3  หมวดค่าวัสดุ 
  -ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน     4,400  บาท 

-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา    35,000  บาท 
(ค่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน,ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และอ่ืน ๆ)    

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น(6.1.1+6.1.2+6.1.3)      50,000  บาท 
  

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

10.1 มีสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอาชีพและบ่มเพาะอาชีพแก่
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

10.2 นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการมือใหม่แบบ
ครบวงจร 

10.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดตั้งและดำเนินการประกอบธุรกิจในสถานศึกษาได้อย่างครบวงจร 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกอาชีพและบ่มเพาะอาชีพแก่นักเรียน

นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
12. การติดตามและประเมินผล 
 12.1 แบบประเมินแผนธุรกิจ 
 12.2 แบบนิเทศติดตาม 
 12.3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรม  
 12.4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการศึกษาดูงาน 
 12.5 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ เลี้ยงไก่เนื้อ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางสาวกฤติกานต์ คำพร  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฟาร์มสัตว์ศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทยมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงไก่เนื้อ 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตไก่เนื้อจำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงไก่เนื้อ 5 รุ่น ๆ ละ 10,000 ตัว วิทยาลัยมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท/รุ่น 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงการเลี้ยงไก่เนื้อ 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2563) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายให้กับนักเรียน นักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรุปผลการเลี้ยงรายสัปดาห์ และรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที ่2 มอบหมายงาน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการเลี้ยง
รายสัปดาห์ และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 70,500   บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1 หมวดค่าตอบแทน         บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย         บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ        

 -แกลบ         30,000  บาท 

 -แกลบดำ 20 ถุงๆละ 25 บาท       5,000  บาท 

 -ยิปซั่ม 20ถุงๆละ 250 บาท       5,000  บาท 

 -ยาและเวชภัณฑ์         5,000  บาท 
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

 10.1.1 นำไก่เนื้อเข้าเลี้ยง5 รุ่น ๆ ละ 10,000 ตัว มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.3 บันทึกการจัดการเลี้ยงดู 

 10.2 เชงิคณุภาพ  

  10.2.1 ประเมินผลจากการบันทึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 160 คน 

11.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการขายไข่ไก่ ไก่ปลด และมูลไก่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ เลี้ยงสัตว์ปีก 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นางสาวกฤติกานต์ คำพร  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฟาร์มสัตว์ศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศไทยมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตไก่เนื้อจำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงสัตว์ปีก ได้แก่ เป็ด ห่าน ทนกกระทา จำนวน 500 ตัว 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงการเลี้ยงสัตว์ปีก 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ปีก 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2563) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายให้กับนักเรียน นักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรุปผลการเลี้ยงรายสัปดาห์ และรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที ่2 มอบหมายงาน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการเลี้ยง
รายสัปดาห์ และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 25,000   บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1 หมวดค่าตอบแทน         บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย         บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ        

 -อาหารสัตว์ปีก 50 ถุ ๆ ละ 400 บาท    20,000  บาท 

 -ยาและเวชภัณฑ์         5,000  บาท 
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

 10.1.1 นำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยง มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.3 บันทึกการจัดการเลี้ยงดู 

 10.2 เชงิคณุภาพ  

  10.2.1 ประเมินผลจากการบันทึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 

11.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการขายไข่ไก่ ไก่ปลด และมูลไก่ไม่น้อยกว่า 25,000 บาท 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 

 

 
 

  



 239 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ โคเนื้อและกระบือ 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก   แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฟาร์มสัตว์ศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่3 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

มาตรฐานที่ 5 ด้านคุณภาพในการฝึกงาน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดการเรียน
แบบสมรรถนะขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและยังต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้จบการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงด้านการเลี้ยงโคเนื้อ 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือผลิตโคเนื้อจำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 เลี้ยงแม่โคเนื้อ 25 ตัว 
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คน มีทักษะและประสบการณ์จริงการเลี้ยงโคเนื้อ 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากภายนอกมีทักษะในการเลี้ยงโคเนื้อ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 ขัน้ตอนการดำเนนิงาน (เปน็โครงการตอ่เนือ่งจากปงีบประมาณ 2563) 

8.1.1 วางแผนการดำเนินงาน พร้อมเสนอโครงการ 

8.1.2 มอบหมายให้กับนักเรียน นักศึกษารับผิดชอบการเลี้ยงดู ตลอดจนการจัดจำหน่าย 

8.1.3 ทำวัคซีน ให้อาหาร จัดการเลี้ยงดู และบันทึกข้อมูล 

8.1.4 สรุปผลการเลี้ยงรายสัปดาห์ และรายเดือน 

8.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 

8.2 ปฏทินิการปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการ
ดำเนินงาน พร้อมเสนอ
โครงการ 

            

ขั้นตอนที ่2 มอบหมายงาน
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดการเลี้ยงดูและ
บันทึกข้อมูล 

            

ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการเลี้ยง
รายสัปดาห์ และรายเดือน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 60,000   บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1 หมวดค่าตอบแทน    บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ  60,000   บาท 

 - ฟาง 60 ฟ่อน ๆ ละ 50 บาท   30,000 บาท 

 - อาหารข้นเลี้ยงโคขุน 100 ถุง ๆ ละ 250 บาท 25,000 บาท  

 - ยาและเวชภัณฑ์     5,000 บาท 
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10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

10.1 เชงิปริมาณ ประเมินความสำเร็จของโครงการจากการบันทึกข้อมูลประจำโรงเรือน 

 10.1.1 เลี้ยงแม่โคจำนวน 25 ตัว มีการจัดการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.2 จัดให้นักศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงดูตามหลักวิชาการ 

 10.1.3 บันทึกการจัดการเลี้ยงดู 

 10.2 เชงิคณุภาพ  

  10.2.1 ประเมินผลจากการบันทึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  10.2.2 สอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกร นักเรียนจากภายนอก 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 นักศึกษาและเกษตรกรได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 160 คน 

11.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการโคเนื้อไม่น้อยกว่า 50,000 บาท 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1 แบบประเมินผล 

 12.2 แบบรายงานผลโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดทำงานเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางลัดดา  ด้วงสำรวย  งานประกันคุณภาพการศึกษา / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563   งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีชลบุร ี
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปะวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

5. หลักการและเหตผุล 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  เป็นหน้าที่ที่สถานศึกษา
ต้องดำเนินการ  และเมื่อดำเนินการแล้วต้องจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลงานต่อต้นสังกัดและสาธารณชนในรูป  
รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
6. วตัถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร 
 2. เพ่ือจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 รายงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 7.1 เชงิปริมาณ 
  1) วัสดุสำนักงานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร 
  2) รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
 7.2 เชงิคุณภาพ 
  1) วัสดุสำนักงานท่ีอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารได้ดี 
  2) รายงานประเมินตนเองที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตติงิาน 

                        เดอืน 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนนิการ (ปีงบประมาณ 2563) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนท่ี 1 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน ✓ ✓           

ขั้นตอนท่ี 2 ติดตามการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 

  ✓          

ขั้นตอนท่ี 3 เบิกวัสดุสำนักงานมาใช้    ✓         

ขั้นตอนท่ี 4 จัดทำต้นฉบับรายงาน
ประมินตนเอง 

      ✓      

ขั้นตอนท่ี 5 ทำเล่มรายงานตนเอง        ✓     

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ 
       จากเงิน   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ      ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้      3,669   บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน    บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย     บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ                            3,669  บาท  

ที ่ รายการ จำนวน 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

1 
แฟ้มห่วง ตราช้าง No.120 
F ( สัน 3 นิ้ว ) สีฟ้า  

10 แฟ้ม 90 900  

2 
แฟ้มห่วง ตราช้าง No.125F 
(สัน 2 นิ้ว) สีชมพู 

10 แฟ้ม 85 850  

3 ลวดเย็บ MAX No.35 2 กล่อง 45 90  
4 ลวดเย็บ เบอร์ 23/6  2 กล่อง 37 74  
5 ลวดเย็บ MAX No.1208 2 กล่อง 65 130  
6 ลวดเย็บ MAX No.1210 4 กล่อง 75 300  
7 ลวดเย็บ MAX No.1215 2 กล่อง 90 180  
8 ลวดเย็บ MAX No.1220 2 กล่อง 110 220  
9 แผ่นรองตัด ขนาด A3 1 แผ่น  260 260  
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10 
Mouse (เมาส์) 
Nubwolucien nm010 
(Back) 

1 อัน 150 150  

11 ปากกาลูกลื่น LANCER 825 10 ด้าม 6 60  
12 โพสต์อิท 3 M NO.654 2 ห่อ 45 90  
13 โพสต์อิท 3 M NO.653 2 ห่อ 25 50  
14 สมุดเซ็นต์ ปกกระดาษ 1 เล่ม 140 140  
15 คลิปบอร์ด A4 พลาสติก  5 อัน 35 175   

รวมเปน็เงิน 3,669  
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 10.1 วัสดุสำนักงานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสาร 

10.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 รายงานประเมินตนเอง 1 รายงาน 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 นิเทศติดตามเป็นระยะตามแผนปฏิบัติติงาน/โครงการ 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 นายหนูไกร พลเวียง 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วันที่และสถานที่ ท่ีดำเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    
ดำเนินการโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 
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4.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารการจัดการ  

5. หลักการและเหตุผล 
 หลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของแผนกวิชาประมงอยู่ในสภาพไม่แข็งแรง และบางส่วนชำรุด ซ่ึง
เป็นอันตรายแก่ผู้เรียนและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เรียนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน จึงควรปรับปรุงหลังคา
เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ให้มั่นคง แข็งแรง และสามารถใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย   
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือปรับปรุงหลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามให้มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย และมีสภาพแวด
ล้อทเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

6.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 หลังคาเหล็กแป๊บจำนวน 1 หลัง  
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 หลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามให้มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย 
 7.2.2 มีแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภัย    
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

 ระยะเวลาดำเนินการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดือน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง  
 

          
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตาม
แผนงาน 

 
 

          

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล            
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
       จากเงิน   เงินงบประมาณ          เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ          ดำเนินงาน      งบอุดหนุน          (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  
                                                                                  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   50,000  บาท    ได้แก่ 
 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน  15,000   บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    -            บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                           35,000   บาท  
9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   -   บาท 
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1 หลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
 10.2 มีแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจ  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 หลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม จำนวน 1 หลัง  
  11.2 มีแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอนและปลอดภัย    
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ฟาร์มประมง 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 นายหนูไกร พลเวียง 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วันที่และสถานที่ ท่ีดำเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    
ดำเนินการโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 
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4.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารการจัดการ  

5. หลักการและเหตุผล 
 เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนแผนกวิชาประมง เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของ
งานฟาร์ม ซึ่งจะสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเติมเต็มความคิด การฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาให้เกิดทักษะ 
และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาในการประกอบอาชีพต่อไปได้ ดังนั้นจึงควรปรับปรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในงานฟาร์มประมง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในฟาร์มประมง 
 6.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานและเรียนรู้จริงอย่างเต็มที่ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษา  
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 รถเข็นเดินตาม 
 7.1.2 เครื่องตัดหญ้า 
 7.1.3 เครื่องสูบน้ำ 
 7.1.4 แอร์ปั๊ม   
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในฟาร์มประมงอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2.2 นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้จริงอย่างเต็มที่และปลอดภัย  
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   
 ระยะเวลาดำเนินการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง  
 

          
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตาม
แผนงาน 

 
 

          

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล            
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
       จากเงิน   เงินงบประมาณ          เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ          ดำเนินงาน      งบอุดหนุน          (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  
                                                                                  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท    ได้แก่ 
 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน   1,000         บาท 
9.2  หมวดค่าใช้สอย               บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                           4,000    บาท  
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ฟาร์มประมง 
 10.2 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มประมง 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ฟาร์มประมงที่มีสภาพพร้อมใช้งาน 
  11.2 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มประมง  
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 นายหนูไกร พลเวียง 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วันที่และสถานที่ ท่ีดำเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    
ดำเนินการโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 
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4.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารการจัดการ  

5. หลักการและเหตุผล 
 น้ำบาดาลเป็นส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหลักของ
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปัจจุบันน้ำบาดาลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีชำรุดใช้งานไม่ได้ ซึ่งการ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามจำเป็นต้องใช้น้ำที่ใสสะอาดปราศจากโรคพยาธิ แต่ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามต้องใช้
น้ำประปาของวิทยาลัย ซึ่งทำให้ปลาเกิดโรคและตายเป็นจำนวนมาก 
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำเกิดโรคและตาย และทำให้การจัดการเรียนการสอนการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน จึงควร
ปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือปรับปรุงระบบน้ำบาดาลของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  

6.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการศึกษา 
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 ปั๊มน้ำบาดาลจำนวน 1 เครื่อง  
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 ปั๊มน้ำบาดาลซับเมิร์สใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7.2.2 เป็นอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย   
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

 ระยะเวลาดำเนินการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดือน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง             
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตาม
แผนงาน 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
       จากเงิน   เงินงบประมาณ          เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ          ดำเนินงาน      งบอุดหนุน          (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  
                                                                                  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   25,000  บาท    ได้แก่ 
 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   -         บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    -            บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                           -    บาท  
9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  25,000   บาท 
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1 ปั๊มน้ำบาดาลซับเมิร์ส 
 10.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 ปั๊มน้ำบาดาลจำนวน 1 เครื่อง 
  11.2 มีอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย   
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อโครงการ เพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟเพ่ือการศึกษา 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 นายหนูไกร พลเวียง 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วันที่และสถานที่ ที่ดำเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    
ดำเนินการโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 
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4.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารการจัดการ  

5. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาประมง ได้เปิดสอนรายวิชาเพาะเลี้ยงปลาสวยงามทั้งระดับชั้นปวช. และ
ปวส. ปลาคาร์ฟเป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นิยมเพาะเลี้ยง วิธีการจัดการเลี้ยงดูปลาคาร์ฟเหมือนปลาสวยงามที่
ออกลูกเป็นไข่ท่ัวไป ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนปลาสวยงามชนิดอื่น ๆ ในการศึกษาการเพาะเลี้ยงได้ 
 ดังนั้น การจัดทำโครงการเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบอาชีพของนักเรียน
นักศึกษาในอนาคตได้   
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามยิ่งข้ึน  
 6.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบอาชีพของ
นักเรียนนักศึกษาในอนาคตได้    
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 ปลาคาร์ฟจำนวน 1 บ่อ 
 7.1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามยิ่งข้ึน  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามยิ่งข้ึน ปลอดภัย   
8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   

 ระยะเวลาดำเนินการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดือน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง  
 

          
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตาม
แผนงาน 

 
 

          

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล            
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
       จากเงิน   เงินงบประมาณ          เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ          ดำเนินงาน      งบอุดหนุน          (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  
                                                                                  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท    ได้แก่ 
 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   -         บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    -            บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                           -    บาท  
9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  5,000   บาท 
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1 ผลผลิตปลาคาร์ฟ 
 10.2 ผู้เรียน 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 มีปลาคาร์ฟจำนวน 800 ตัว 
 11.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามยิ่งข้ึนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
 
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อโครงการ ปรับปรุงคอกไก่บนบ่อเลี้ยงปลาแผนกวิชาประมง 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 นายหนูไกร พลเวียง 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วันที่และสถานที่ ท่ีดำเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    
ดำเนินการโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที ่3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 
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4.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   
มาตรฐานที่ 1 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารการจัดการ  

5. หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาประมง เก็บอาหารกุ้งและวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงกุ้งไว้ที่คอกไก่บนบ่อเลี้ยงปลาแผนกวิชาประมง เพ่ือ
สะดวกในการปฏิบัติงานและป้องกันการทำลายจากสัตว์ต่าง ๆ แต่ ณ ปัจจุบันเสาคิดไก่ดังกล่าวอยู่ในสภาพชำรุด 
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันความเสียหายและอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปปฏิบัติงาน จึง
จำเป็นต้องซ่อมเสาคอกไก่ดังกล่าว  ให้อยู่ในสภาพดี   
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือปรับปรุงคอกไก่ให้เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลอดภัย 
 6.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา   
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 เสาคอกไก่จำนวน 1 หลัง 
   
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 เสาคอกไก่แข็งแรงและปลอดภัย 
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   
 ระยะเวลาดำเนินการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อจัดจ้าง  
 

          
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตาม
แผนงาน 

 
 

          

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายงานผล            
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
       จากเงิน   เงินงบประมาณ          เงินรายได้             เงินรับฝาก 
       งบ          ดำเนินงาน      งบอุดหนุน          (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  
                                                                                  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท    ได้แก่ 
 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน   -         บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    -            บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                           5,000    บาท  
9.4  หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   5,000   บาท 
 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1 เสาคอกไก่แข็งแรงและปลอดภัย 
 10.2 มีสถานทีจ่ัดการเรียนการสอนที่ปลอดภัย 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เสาคอกไก่แข็งแรงและปลอดภัย 
 11.2 มีสถานที่เก็บอาหารและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอนที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตรวจสอบตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อโครงการ ติดตั้งโครงเหล็กโรงเรือนเพ่ือรองรับระบบให้ออาหารอัตโนมัติ 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
 นายบุญเลิศ ดีเด่น   
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วันที่และสถานที่ ท่ีดำเนินโครงการ 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563 ฟาร์มสัตว์ปีก แผนกวิชาสัตว์ศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุร ี
4. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปะวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 
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4.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5. หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้กา

ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตด้วย
ความมั่นใจ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้นนั้น จึงได้จัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนการเลี้ยงไก่เนื้อแห่งประเทศไทยมีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่งและต้องการแรงงานฝีมืออีกมาก ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือส่งเสริมโครงเหล็กเพดานเพื่อรองรับน้ำหนักระบบการให้อาหารอัตโนมัติ 
 6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา   
7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    7.1 เชิงปริมาณ 
 7.1.1 เสริมโครงเหล็กเพดานโรงเรือนไก่กระทง จำนวน 1 โรง  
 7.1.2 นักศึกษาได้ฝึกทักษะไม่น้อยกว่า 60 คน 
    7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 ลดแรงงานในการเลี้ยงไก่เนื้อ 
 7.2.2 ไก่เนื้อมีคุณภาพ สม่ำเสมอมากข้ึน  
 

8. กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน   
 ระยะเวลาดำเนินการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เขียนวางแผนการ
ดำเนินการ พร้อมเสนอโครงการ  

            

ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อและ
ดำเนินการติดตั้ง  

            

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินการ  

            

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ   
       จากเงิน   เงินงบประมาณ         เงินรายได้              เงินรับฝาก 
       งบ         ดำเนินงาน      งบอุดหนุน  (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน   

(   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   41,700  บาท    ได้แก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน    บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย     บาท 
9.3  หมวดค่าวัสดุ                          41,700  บาท 
  

รายการ จำนวนเงิน 
เหล็กกล่องขนาด 4 นิ้ว จำนวน 20 อันๆละ470 บาท 9,400 บาท 

เหล็กแผ่นหนา 2 มิลลิเมตร ขนาด 120x240ซม. 
จำนวน 2 แผ่นๆละ 1,000 บาท 

2,200 บาท 

ท่อตรง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร 1ชุด ๆ ละ 1,450 บาท 1,450 บาท 
ท่อตรง 3 นิ้ว หนา 8.5 ยาว 50 ซม. 1 ชุด ๆ ละ 

1,080 บาท 
1,080 บาท 

ท่อตรง 2.5 นิ้ว หนา 8.5 ยาว 50 ซม. 1 ชุด ๆ ละ 
1,120 บาท 

1,120 บาท 

ท่อแฟ็กซ์ 1 ชุด ๆ ละ 1,490 บาท  1,490 บาท 
ท่อโค้ง 1 ชุด ๆ ละ 490 บาท 490 บาท 
ทีเชพ 1 ชุดๆละ 1,360 บาท 1,360 บาท 

เข็มขัดรัดท่อเฟ็กซ์ 2.5 นิ้ว 1 ชุด ๆ ละ 80 บาท 80 บาท 
เกลียวลำเลียง ขนาด 71 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ  

3,900 บาท 
3,900 บาท 

มอเตอร์เกียร์ 1 ชุด ๆ ละ 16,300 บาท  16,300 บาท 
สายไฟ ฮฉธ 3x1 มม. 1 ชุด ๆ ละ 2,830 บาท 2,830 บาท 

รวม 41,700 บาท 
  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1 การดำเนินการติดตั้งเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีความแข็งแรง  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โครงเหล็กเพดานที่มีความแข็งแรง รับการติดตั้งระบบการให้อาหารอัตโรมัติได้ 
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แบบประเมินผล 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ ฟาร์มนาซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมนึก กรอกกลาง 
2. ลักษณะโครงการw 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ 

5. หลักการและเหตผุล 

            ดว้ยงานยานพาหนะและเครื่องจักรกลการเกษตร มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการทำกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน ดังนั้นการเตรียมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลการเกษตรให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และสามารถบริหารงานแผนกต่าง 
ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือซ่อมบำรุงรถยนต์ แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ให้สามารถใช้งานได้ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 ซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน 3 คัน 
 7.1.2 ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์จำนวน 4 คัน 
 7.1.3 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 6 รายการ 
7.1 เชงิคุณภาพ 

7.1.1 รถยนต์จำนวน 3 คัน มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1.2 รถแทรกเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งานจำนวน 4 คัน 

7.1.3 เครื่องจักรกลการเกษตรจำนวน 6 รายการ มีสภาพพร้อมใช้งาน 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 สำรวจรายการที่
จะปรับปรุง 

            

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 4 สรุปและ
ประเมินผล 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงาน             
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9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 60,000 บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน     บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย    25,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ    35,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

รถยนต์,รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร มีสภาพพร้อมใช้งาน สามารถสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 สามารถบริการและสนับสนุนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

โครงการ ฟาร์มโคนม 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ  
 นายณัฏฐปกรณ์  ลาภมาก   
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ฟาร์มโคนม แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถให้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

        มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 การเลี้ยงโคนมนับเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่ดีและแน่นอนกว่าการเกษตรอื่นๆโดยได้รับความสนับสนุน
และช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี สามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ มีรายได้จากการ
จำหน่ายน้ำนมดิบอย่างต่อเนื่องทุกวัน และมีรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้อ่ืน ๆ เช่น โคนมแก่ปลดระวางโคท่ี
ให้ผลผลิตน้ำนมต่ำ ลูกโคเพศผู้ และการจำหน่ายมูลโค  
จากความสำคัญนี้คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จึงได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาโคนมเพศเมีย 
จำนวน ๓ ตัว ให้กับแผนกวิชาสัตวศาสตร์ เพ่ือใช้ในการเรียน การสอนและฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต 
6. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพ่ือเป็นวัสดุฝึกและสื่อการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา          
เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทางด้านโคนม การผสมเทียม สุขาภิบาลสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์    นมและ
ด้านสัตวศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานฟาร์มโคนมของวิทยาลัย 
 2. เพ่ือผลิตน้ำนมดิบมีคุณภาพดีจำหน่ายเป็นรายได้ให้วิทยาลัย  
 3.  จำหน่ายผลพลอยได้อ่ืนๆ เช่น โคแก่ปลดระวาง โคผสมไม่ติด โคให้ผลผลิตน้อยหรือโคนมมีปัญหา      
อ่ืนๆ ตลอดจนมูลโค 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
    ดำเนินการเลี้ยงโคนมในฟาร์มโคนม จำนวน 3 ตัวโดยเป็นโครีดนมจำนวน 2 ตัวลูกโค 1 ตัว ให้ผลผลิต
น้ำนมเฉลี่ยตัว ละๆ  12  กก. รวม 24 กก. ต่อวัน หรือเดือนละ 720 กก.และมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมดิบและ
ผลพลอยได้อ่ืนๆ ในฟาร์มในการอุปโภคและบริโภค 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 เชิงคุณภาพ    พัฒนาฟาร์ม ให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้เป็นวัสดุฝึกและ
สื่อการเรียนการสอนการฝึกงานและการศึกษาดูงาน ทางด้านโคนม ผลิตภัณฑ์นม การผสมเทียม สุขาภิบาลสัตว์ พืช
อาหารสัตว์และด้านสัตวศาสตร์อื่นๆ ปีละประมาณ 150-200 คน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ             

ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

            

 
9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
    จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

    งบ      ดำเนินงาน   งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   99,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน  - บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย   - บาท 

9.3  หมวดคา่วัสดุ             99,000   บาท  

   9.1 อาหารโครีดนมจำนวน 120  กระสอบๆ ละ 280  บาท เป็นเงิน    33,600  บาท 

   9.2 อาหารลูกโคนมจำนวน 20  กระสอบๆ ละ 380  บาท   เป็นเงิน     7,600  บาท 

   9.3 แร่ธาตุชนิดก้อนจำนวน 25 ก้อนๆ ละ 250  บาท  เป็นเงิน           6,250   บาท 

   8.4 ยาปฏิชีวนะ จำนวน  3 ขวด  ๆ ละ 350  บาท  เป็นเงิน             1,050    บาท 

   9.5 ยาบำรุง จำนวน  3 ขวด  ๆ  ละ 250  บาท   เป็นเงิน                 750  บาท 

   9.6 ยาถ่ายพยาธิจำนวน 1 แกลลอนๆ ละ600 บาท   เป็นเงิน              600  บาท 

   9.7 ยากำจัดเห็บจำนวน 2 ขวด ๆ ละ 500  บาท   เป็นเงิน               1,000 บาท 

   9.8 ทิงเจอร์ไอโอดีน จำนวน 2  ขวดๆ ละ 150 บาท   เป็นเงิน            300 บาท 

   9.9  แอลกอฮอล์ จำนวน 3  ขวดๆ ละ 80 บาท   เป็นเงิน                240 บาท 

   9.10 ยารักษาแผลและกำจัดหนอน  จำนวน 5  ขวด ๆ ละ 120  บาท  เป็นเงิน   600  บาท 

   9.11 สำลี จำนวน 4  ม้วน ๆ ละ 80 บาท        เป็นเงิน                   320 บาท 

   

                             รวมทั้งสิ้น    52,310 บาท  ( หา้หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน ) 
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หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 1. มีวัสดุฝึกและสื่อการเรียนการสอน มีการศึกษาดูงาน มีการฝึกงานของนักเรียน  
นักศึกษาเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ทางด้านโคนม การผสมเทียม สุขาภิบาลสัตว์ พืชอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและ
ด้านสัตวศาสตร์อื่น ๆ  
 2. มีน้ำนมดิบมีคุณภาพดีจำหน่ายเป็นรายได้ให้วิทยาลัย 
 3. จำหน่ายผลพลอยได้อ่ืนๆ เช่น โคแก่ปลดระวาง โคผสมไม่ติด โคให้ผลผลิตน้อยหรือโคนมมีปัญหา      
อ่ืนๆ ตลอดจนมูลโค 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 1.มีวัสดุฝึกและสื่อการเรียนการสอน มีการศึกษาดูงาน มีการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป   
 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำนมโค  
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  

 

 

      

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กจิกรรมตามพ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
2.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์ , นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ 
3. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 ผลผลิต ปวช.    ผลผลิต ปวส.  
 ผลผลิตระยะสั้น    ผลผลิตตามนโยบายอื่นๆ 
 ผลวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  ผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
 สอศ. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีวเกษตร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอาชีวเกษตรใหม่
เพ่ิมและกระจายโอกาสบริการวิชาการอละวิชาชีพอาชีวเกษตร 
 สถานศึกษาพัฒนาอาชีพมุ ่งสู ่ชุมชนเพื ่อพัฒนาคนสู ่อาเซียน กลยุทธ์ เพิ ่มปริมาณผู้เรียน ปรับ
ภาพลักษณ์อาชีวเกษตร พัฒนาอาชีวเกษตรเพื่อการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

4.ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือน มกราคม 2563 – พฤษภาคม 2563  

5. สภาพปจัจบุนั / หลกัการและเหตผุล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีดำเนินการ
โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษาะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรม
พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา
เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เรียนรู้แบบบูรณาการ
รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ อีก
ทั้งยังสร้างคุรภาพความเชื่อมั่นในการบริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)   
 6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ที่ยั่งยืน  
6.2 บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร 

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และรถจักรยานยนต์ 
6.3 บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน 
6.4 บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)  
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6.5. ให้บริการสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
6.6 พัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนจำนวน 1 ศูนย์ 
 7.1.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพและมีจิตอาสา 40 คน/ศูนย์ 
 7.1.3 ประชาชนเข้ารับบริการ 100 คน/ศูนย์ 
 7.1.4 ประชาชนเข้ารับการฝึกทักษะ 30 คน / ศูนย์ 

7.1.5 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และรถจักรยานยนต์ 200 รายการ / ศูนย์ 
7.1.6 ช่างชุมชน 5 คน / ศูนย์ 

7.2 เชงิคุณภาพ 
7.2.1 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร 

7.2.2 ประชาชนได้รับบริการซ่อมแซมเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์

สำหรับประกอบอาชีพ และอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ ให้ใช้งานได้ดี บรรเทาปัญหา

การเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดรายจ่าย 

7.2.3 ประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกทักษะอาชีพ 

7.2.4 ประชาชนได้รับการบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up)  

7.2.5 นักเรียน นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในชุมชน  

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 8.1 เสนอแผน/โครงการ การดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2563 

 8.2 สำรวจความต้องการและพ้ืนที่เป้าหมายตามภารกิจและประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำ

ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะดำเนินโครงการ 

 8.3 ออกคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)  

 8.4 ดำเนินการให้บริการ ซ่อมแซม เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องยนต์ขนาดเล็กทาง

การเกษตร อุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ และฝึกทักษะอาชีพ

ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) แก่ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย  

 8.5 สรุปติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงผลผลิต ผลลพัธ์ ผลสัมฤทธิ์ 

  



 275 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 
 วางแผนการดำเนินงาน 

     
 

      

ขั้นตอนที่ 2  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3  
จัดเตรียมสถานที่ 

            

ขั้นตอนที่ 4  
ดำเนินการจัดงาน 

            

ขั้นตอนที่ 5 
 สรุปผลการดำเนินงาน 

            

 
9. สถานที่ดำเนนิงาน  
 โรงเรียนสิงห์สมุทร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
10. รายละเอยีดงบประมาณของโครงการ จำนวน 250,000 บาท 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 200,000   บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1   หมวดค่าตอบแทน   20,000  บาท 

9.2   หมวดค่าใช้สอย    10,000  บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ   170,000 บาท  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (9.1+9.2+9.3) = 200,000 บาท     

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง (Fix it center) 

 11.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร 

11.3 ประชาชนได้รับบริการซ่อมแซมเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์สำหรับ

ประกอบอาชีพ และอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพ ให้ใช้งานได้ดี บรรเทาปัญหาเดือดร้อนของประชาชน

และเป็นการลดรายจ่าย 

11.4 ประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกทักษะอาชีพ 

11.5 ประชาชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) 

11.6 นักเรียนนักศึกษามีความชำนาญ มีทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพ 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ งานแนะแนวการศึกษา ถนนอาชีพและมหกรรมเกษตรแฟร์ชลบุรี ประจำปี 2563 
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายณัฎฐปกรณ์ ลาภมาก / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพกิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 2 กุมภาพันธ์ 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

5. หลักการและเหตผุล 

            การเรียนการสอนอาชีวเกษตรให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องให้ นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพใน
อนาคตด้วยความม่ันใจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรม
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกได้ร่วมทำกิจกรรมในการฝึกทักษะของตนเอง 
 6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง 
6.2 เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 นักเรียนนักศึกษา ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง 
 
7.2 เชงิคุณภาพ 

7.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และมีทักษะในการจัดการงาน 

7.2.2 เกษตรกรผู้สนใจ นักเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ได้ความรู้จาการศึกษาดูงาน  
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 
 วางแผนการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 2  
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3  
จัดเตรียมสถานที่ 

            

ขั้นตอนที่ 4  
ดำเนินการจัดงาน 

            

ขั้นตอนที่ 5 
 สรุปผลการดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 50,000   บาท    ไดแ้ก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าใช้สอย  4,000   บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ  46,000  บาท     

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

 นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถในวิชาชีพทั้งดา้นความรู้ ทักษะ การปฏิบตัติิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 นักเรียน นักเรียนนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้  
1.ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 

นายสมศักดิ์ บุญให้  
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีชลบุรี  
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดย 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา  

5. หลักการและเหตผุล 

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเป็นสถานศึกษาท่ีก่อตั้งมาเป็นเวลานาน มีต้นไม้เกิดอยู่ในพ้ืนที่และ
ปลูกเพ่ิมเติมในการประดับตกแต่งภูมิทัศน์เป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ มาโดยตลอด มี
บางส่วนที่รอดตายและเติบโตหลายชนิด มีประโยชน์และมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ 
ในช่วงเวลาปัจจุบัน ต้นไม้ในสวนป่าและสภาพภูมิทัศน์อยู่ในสภาพที่ไม่สวยงามรกรุงรัง สมควรที่จะปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีข้ึนและให้สอดคล้องกับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมวิชาการเกษตรกรในอนาคต ระดับภาค ภาคกลาง 
 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 โครงการตัดแต่ง ทำโคน การกำจัดวัชพืชปลูกเพ่ิมเติม ปรับปรุงเส้นทางศึกษา
เรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตลอดจนผู้สนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิง
อนุรักษ์ของภาคตะวันออกและสนองต่อนโยบายของ สอศ. 
 6. วตัถปุระสงค์ 
  6.1 เพ่ืออนุรักษ์สภาพสวนป่าและพรรณไม้ในสถานศึกษาให้สวยงามสมบูรณ์ 
 6.2 เป็นต้นแบบในการปลูกป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์การอนุรักษ์ 
 6.4  เพ่ือชดเชยสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากให้กลับคืนมา 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
     7.1 เชงิปริมาณ 

 7.1.1 ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 50 คน 
 7.1.2 นักเรียนนักศึกษาจำนวน 400 คน 
 7.1.3 บุคคลภายนอกที่เข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้ 500 คน  
7.2 เชงิคุณภาพ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตลอดจนผู้สนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ของภาคตะวันออก

สนองต่อนโยบาย สอศ. 

  



 281 

8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

 
กิจกรรม 

             เดอืน 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 
 วางแผนการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน  
 

            

ขั้นตอนที่ 3  
จัดเตรียมสถานที่ 

            

ขั้นตอนที่ 4  
ดำเนินการจัดงาน 

            

ขั้นตอนที่ 5 
 สรุปผลการดำเนินงาน 

            

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
      จากเงนิ   เงินงบประมาณ      เงินรายได้           เงินรับฝาก 

      งบ   ดำเนินงาน  งบอุดหนุน   (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (  ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้ 80,000   บาท    ไดแ้ก่ 
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าใช้สอย  80,000   บาท    

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

 10.1 ปรับปรุงสวนป่าอนุรักษ์พรรณไม้ที่มีคุณค่า 500 ต้น 

 10.2 รวบรวมพรรณไม้ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ 150 ชนิด 

 10.3 สวนป่าและพรรณไม้ในวิทยาลัยฯ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีในพ้ืนที่ 30 ไร่ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 11.1 สวนป่าได้รับการปรับปรุงให้ดีและสมบูรณ์มากข้ึน 

 11.2 สวนป่าเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสม 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 หลังสิ้นสุดโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ชือ่โครงการ  โครงการวิชาชีพระยะสั้นฐานสรรถนะ E to E วิชาไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ     

       นางสุนันทา  อรุณฉาย  / ฝ่ายวิชาการ 
 นายบุญเลิศ  ดีเด่น , นางสาวกฤติกานต์ คำพร  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายวิชาการ 

  

2.  ลักษณะโครงการ  
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
 

3  วนัและสถานทีด่ำเนนิการโครงการ  
  1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
4. ความสอดคล้องกบันโยบาย ยทุธศาสตร ์และกลยทุธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
5. หลักการและเหตผุล 
                งานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม ดำเนินงานตามนโยบายของ สอศ. โครงการสอนวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสรรถนะ E to E  ให้กับนักเรียน ประชาชน และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนัด
และสนใจ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามท่ีตนเอง
ถนัดและสนใจ 

6.2  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้ 
สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.3  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
7.1 เชงิปริมาณ 

   นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  จำนวน 40  คน  
7.2 เชงิคุณภาพ 

           นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงานนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน  
 

                  เดือน 
 

กิจกรรม 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย
เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

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

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              
ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              
ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลโครงการ              

 

9. งบประมาณ / ทรพัยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ   เงินรายได้               เงินรับฝาก 

        งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน ( ✓ ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้  28,500   บาท  ได้แก ่
 9.1   หมวดค่าตอบแทน            12,000      บาท    

9.2    หมวดค่าใช้สอย                -      บาท 

 9.3    หมวดค่าวัสด ุ            16,500      บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  จำนวน 40  คน เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองสนใจ 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
11.1  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  จำนวน 40  คน  
11.3  ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้

สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
11.4  เป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 12.1   นักเรียนผ่านเกณฑ์ ตามฐานสมรรถนะรายวิชาที่เรียน 

12.2   ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชือ่โครงการ  โครงการวิชาชีพระยะสั้นฐานสรรถนะ  

1.  ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ     

      นางสุนันทา  อรุณฉาย และหัวหน้าแผนกวิชา / ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
 

3  วนัและสถานทีด่ำเนนิการโครงการ  
 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี  

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการจดัการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคณุภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

     มาตรฐานที ่2  การจดัการอาชวีศกึษา  
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ( 2.1 ร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตรที่มีการพัฒนา) 
  2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ( 2.4 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักัด) 

5. หลักการและเหตผุล 

                งานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม ดำเนินงานตามนโยบายของ สอศ. โครงการสอนวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสรรถนะ ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาให้พร้อมซึ่งการทำงาน  ประชาชน และผู้สนใจ เข้า
มาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 

6. วตัถปุระสงค ์

6.1  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามท่ีตนเอง
ถนัดและสนใจ 

6.2  เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
7. เปา้หมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

7.1 เชงิปรมิาณ 

   นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ประชาชน และผู้สนใจ จำนวน 100  คน  
7.2 เชงิคณุภาพ 

           นักเรียน  ประชาชน และผู้สนใจ ได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงานนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิตังิาน  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563) 
 

กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย

เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              
ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              
ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลโครงการ              

9. งบประมาณ / ทรพัยากร และแหลง่ทีม่า การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ   เงินรายได้               เงินรับฝาก 

        งบ        ดำเนินงาน งบอุดหนุน ( ✓ ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงนิงบประมาณทัง้สิน้                       100,000                    บาท  ไดแ้ก ่
 9.1    หมวดค่าตอบแทน        50,000      บาท    

9.2    หมวดค่าใช้สอย              -      บาท 

 9.3    หมวดค่าวัสด ุ         50,000      บาท    

9.4    หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง -                บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

           นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  จำนวน 50  คน เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่
ตนเองสนใจ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  จำนวน 100  คน  
11.2  ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้

สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1   นักเรียนผ่านเกณฑ์ ตามฐานสมรรถนะรายวิชาที่เรียน 

12.2   ความพึงพอใจที่ดีของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรระยะสั้น   

 1.  ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ     

      นางสุนันทา  อรุณฉาย , นางสาววนิดา  ไชยสาร  / ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
 

3  วนัและสถานทีด่ำเนนิการโครงการ  
   1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  

4. ความสอดคล้องกบันโยบาย ยทุธศาสตร ์และกลยทุธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกึอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบนัการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 

 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศกึษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนนิงานตามนโยบายของต้นสังกัดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการจดัการอาชวีศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคณุภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่2  การจดัการอาชวีศึกษา  
  2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา      ( 2.1 ร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตรที่มีการพัฒนา)               
  2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ( 2.4 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายของหนว่ยงานต้นสงักัด) 

5. หลักการและเหตผุล 

                งานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม ดำเนินงานตามนโยบายของ สอศ. และโครงการสอนวิชาชีพ
เกษตรระยะสั้น ที่ร่วมกับ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี   ให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จัด
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น   เป็นหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน ทั้งหลักสูตร
ระยะสั้นและหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ  ให้กับ เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ เข้า
มาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ให้เกิดงาน เกิดอาชีพมีรายได้ 
 

6. วตัถปุระสงค ์

6.1  เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ เข้ามาศึกษาและฝึก
อาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 

6.2  เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.3  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

7. เปา้หมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
7.1 เชงิปรมิาณ 

   เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ  จำนวน 100 คน  
7.2 เชงิคณุภาพ 

เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ ได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงานนำไปสู่

การประกอบอาชีพได้ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิตังิาน  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563) 

กิจกรรม 
 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย

เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              

ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              
ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลโครงการ              

 
9. งบประมาณ / ทรพัยากร และแหลง่ทีม่า การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ   เงินรายได้               เงินรับฝาก 

        งบ        ดำเนินงาน งบอุดหนุน ( ✓  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงนิงบประมาณทัง้สิน้                       300,000                    บาท  
 ไดแ้ก ่

 9.1    หมวดค่าตอบแทน        100,000      บาท    

9.2    หมวดค่าใช้สอย          50,000            บาท 

 9.3    หมวดค่าวัสด ุ        150,000      บาท    

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

       เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ  จำนวน 100  คน เข้ามาศึกษาและฝึก
อาชีพตามที่ตนเองสนใจ 
 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1  เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจ  จำนวน 100  คน 
11.2  ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้

สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
11.3  เป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

12.1   เกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาประชาชน และผู้สนใจ จำนวน100 คน ผ่านเกณฑ์ตามฐาน 

สมรรถนะรายวิชาที่เรียน 

12.2   ความพึงพอใจที่ดีของเกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ประชาชน และผู้สนใจในการจัดการเรียน

การสอน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  โครงการวิชาชีพระยะสั้นฐานสรรถนะ แกนมัธยม  

 1.  ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ     

      นางสุนันทา  อรุณฉายและหัวหน้าแผนกวิชา   / ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3  วนัและสถานทีด่ำเนนิการโครงการ  
 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2562   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  
4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 

4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

  



 292 

4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการจดัการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

        มาตรฐานที ่2  การจดัการอาชวีศึกษา   
2.1 ด้านหลักสูตร ( 2.1 ร้อยละของสมรรถนะตามหลักสูตรที่มีการพัฒนา) 
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ( 2.4 ระดับคุณภาพในการดำเนินตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด) 

5. หลักการและเหตผุล 

              เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาใช้ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา  ที่ประสงค์จะนำ
ความรู้ความชำนาญที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรือ ประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวหรือนำไป
ปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น หรือเพ่ิมเติมความรู้พิเศษสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตประจำวัน 
หรือถ่ายโอนหน่วยกิตหน่วยการเรียนไปสู่หลักสูตรในระบบโรงเรียนที่ตนเองกำลัง ศึกษาอยู่ได้ หลักสูตรนี้
ประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการปฏิบัติงาน เท่าที่จำเป็น โดยจะเน้นหนักในภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์จริงสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เมื่อจบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร
นี้จะแบ่งเนื้อหาของแต่ละสาขาวิชาออกเป็นรายวิชาจบในตนเอง ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ได้ตาม
ความสนใจ ความถนัดและความสามารถ  

6. วตัถปุระสงค ์

6.1  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมเข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 
6.2  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนวิชาชีพตามหลักสูตรนี้เมื่อจบหลักสูตร สามารถ

โอนหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนไปสู่ระบบโรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้ 
6.3  เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้

สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6.4  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 
 

7. เปา้หมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
7.1 เชงิปรมิาณ 

   นักเรียนโรงเรียนมัธยม จำนวน 1,200  คน 
7.2 เชงิคณุภาพ 

           นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลงาน  นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิตังิาน  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563) 

กิจกรรม 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย
เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

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

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              

ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอ
ซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              

ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผล
โครงการ 

             

9. งบประมาณ / ทรพัยากร และแหลง่ทีม่า การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ   เงินรายได้               เงินรับฝาก 

        งบ        ดำเนินงาน  งบอุดหนุน ( /  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงนิงบประมาณทัง้สิน้     400,000   บาท   ไดแ้ก ่
 9.1    หมวดค่าตอบแทน        300,000      บาท    

9.2    หมวดค่าใช้สอย              -      บาท 

 9.3    หมวดค่าวัสด ุ         100,000      บาท    

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามจ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

 นักเรียนโรงเรียนมัธยม จำนวน 1,200  คน เข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองสนใจ 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1  นักเรียนโรงเรียนมัธยมเข้ามาศึกษาและฝึกอาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 
11.2  นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเลือกเรียนวิชาชีพตามหลักสูตรนี้เมื่อจบหลักสูตร สามารถโอนหน่วยกิตหรือ
หน่วยการเรียนไปสู่ระบบโรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ได้ 
11.3  ผู้เรียนพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความชำนาญ ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้
สอดคล้องกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
11.4  เป็นแนวทางให้ผู้เรียนหันมาสนใจเข้าศึกษาสาวิชาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน  

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 12.1   นักเรียนผ่านเกณฑ์ ตามฐานสมรรถนะรายวิชาที่เรียน 

12.2   ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       (โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสุนันทา อรุณฉาย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี 

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและดำเนนิงานตามนโยบายของต้นสังกัดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที ่2  การจดัการอาชวีศึกษา    ดา้นการนำนโยบายสูก่ารปฏิบัติ 
                   ( 2.4 ระดับคุณภาพในการดำเนนิตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกัด) 

5. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลในการจัดการศึกษาโดยให้ทุกคนมี
โอกาสเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ดั้งนั้นเพื่อการพัฒนาและดำเนินการตามเจตนารมณ์ ทางวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีจึงได้ จัดส่งเสริมการเรียนการสอนในวิทลัยฯ โดยการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 
เพ่ือสร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับนักศึกษาใน ระดับชั้น ปวช. ในทุกระดับชั้นและทุกสาขาวิชาได้มีโอกาสรับ
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพมีคุณภาพตลอดหลักสูตร 
6. วตัถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาในระดับ ปวช. ทุกคนมีหนังสือเรียนและรับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพมีคุณภาพ 

2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
7.1 เชงิปริมาณ 

   นักเรียนในระดับชั้น ปวช. จำนวน 400 คนมีหนังสือเรียนเรียน 
7.2 เชงิคุณภาพ 

           นักเรียนมีหนังสือเรียนได้ครบตามต้องการ   
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8. แผนการและกจิกรรมดำเนนิการ  ปงีบประมาณ พ.ศ.  2563 

กิจกรรม 

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) หมาย
เหต ุ ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
.  

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย.  

ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ              

ขั้นตอนท่ี 2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน             

 

ขั้นตอนท่ี 3 จัดทำรายการขอซื้อ 
ขอจ้าง             

 

ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการ              
ขั้นตอนท่ี 5 รายงานผลโครงการ              

 
9. งบประมาณ / ทรพัยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ   เงินรายได้               เงินรับฝาก 

        งบ     ดำเนินงาน  งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้                       400,000                บาท  
 ไดแ้ก ่

 9.1    หมวดค่าตอบแทน              -      บาท    

9.2    หมวดค่าใช้สอย              -      บาท 

 9.3    หมวดค่าวัสด ุ         400,000      บาท    

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามจ่ายจริงทุกรายการ 

 
10.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
         นักศึกษาในระดับ ปวช. ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีทุกคน มีหนังสือเรียนตามต้องการครบทุกคน 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
        11.1  นักศึกษาในระดับ ปวช. ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีทุกคน มีหนังสือเรียนและรับการศึกษา

อย่างเต็มศักยภาพมีคุณภาพ 
        11.2 ผู้ปกครอง/นักศึกษาลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือเรียน 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 ตามรายงานการจัดซื้อของพัสดุ  และเงินคงเหลือที่การเงิน     
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  จัดการศึกษาทวิภาคีหรือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพร่วมกับภาคเอกชน 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายสมนึก กรอกกลาง , นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563    

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปะวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 

 พันธกิจที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานอาชีพ 
 พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
 พันธกิจที่ 3 : พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคนสู่อาเซียน 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 2 ด้าน หลักสูตรอาชีวศึกษา 

5. หลักการและเหตผุล 
 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และการส่งนักศึกษาฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกระบวนการที่จะทำ
ให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ตรงตามท่ีสถานปรกอบการมีความต้องการ จึงเป็นกิจกรรมที่แผนกวิชาจะต้องจัด
การศึกษาตามรูปแบบดังกล่าว 
6. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ
ภาคเอกชนที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
 7.1.1 ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ จำนวน 7 คน (ฝึกงาน) 
 7.1.2 ส่งนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรทวิภาคี ระดับ ปวส. จำนวน 11 คน 
    7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 นักศึกษาฝึกงานผ่านเกณฑ์ของสถานประกอบการ 
7.2.2 นักศกึษาได้เข้าเรียนหลักสูตรทวิภาคีครบ  11  คน 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   
 

เดอืน 
ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

            

ขั้นตอนที่ 2 ประสานกับสถาน
ประกอบการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งนักศึกษา
ฝึกงาน 

            

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามนิเทศน์             

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผล             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ     ดำเนินงาน     งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้   2,000  บาท    ไดแ้ก่ 

 9.1  หมวดค่าตอบแทน           บาท 

9.2  หมวดค่าใช้สอย           2,000   บาท 

9.3  หมวดค่าวัสดุ 

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยงบประมาณตามจ่ายจริงทุกรายการ  

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 สถานประกอบการตอบรับการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และนักศึกษาได้เข้าศึกษาตาม
หลักสูตรทวิภาคี 
11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 นักศึกษามีความรู้และทักษะตรงตามสาขาวิชาชีพ 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

สรุปผลการดำเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชือ่โครงการ ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสมปอง บุญญา และนางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา / ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนร ู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 

 
  



 301 

4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 , 3.12 

5. หลักการและเหตผุล 
 สุขภาพ หมายถึง ภาวะของการดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา ซึ่งคุณภาพของนักเรียนนักศึกษามีผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน 
 ยาเสพติดเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง ทำให้ความสามารถในการเรียน ความตั้งใจ สมาธิในการเรียนลดลง
ผลการเรียนตก ผู้เสพจะเริ่มมีปัญหาในการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และมีผลกระทบต่อร่างกาย ตัวยาเสพติดจะออกฤทธิ์
โดยตรงต่อการทำงานของสมองทำให้ไม่หลับไม่นอน เมื่อร่างกายสู้ไม่ไหว ก็จะเหนื่อย อ่อนเพลีย รู้สึกอยากจะนอน
มากขึ้น เด็กอาจจะง่วงงาวหาวนอนในชั้นเรียนและเกิดความรู้สึกหงุดหงิด อาจจะทำอะไรที่แรงมากข้ึน นอกจากนั้น
ผู้เสพอาจจะเริ่มลักขโมย 
 วิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และเฝ้าระวัง การตรวจคัดกรองนักเรียนนักศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทราบถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพด้านร่างกาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน การลดความเสี่ยงด้าน
ยาเสพติด ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
6. วตัถปุระสงค์ 
 6.1 นักเรียนนักศึกษาทราบผลกรุ๊ปเลือด และความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
 6.2 นักเรียนนักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป เช่น ผิวหนัง ฟัน น้ำหนัก และส่วนสูง 
 6.3 นักเรียนนักศึกษาทราบผลการติดเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี 
7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100  
  7.2 เชงิคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันมิให้ยาเสพติดแพร่ระบาด 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 
กิจกรรม                 เดอืน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตาม
โครงการ 

            

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงานผล
โครงการ 

            

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน    งบอุดหนุน (  ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้        75,000  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าตอบแทน 

9.2  หมวดค่าใช้สอย 

-ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา จำนวน 500 คน ๆ ละ 150 บาท 75,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100  

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

สามารถคัดกรองสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ทั้งด้านความแข็งแรงและสารเสพติด 

12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จโครงการ  
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ จัดหาสวัสดิการงานพยาบาล 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นางสมปอง บุญญา งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  ห้องพยาบาล  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษาใน 
         ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
 3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

          ตัวบ่งชี้ที่ 3.6,3.7 

5. หลักการและเหตผุล 
 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้นโยบายด้านการจัดระบบดูแลผู้เรียน ซึ่ง
การให้บริการด้านพยาบาลเกี่ยวกับการจัดยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนจัดให้มีเตียงสำหรับให้นักเรียนนักศึกษาได้นอน
พักในช่วงที่ป่วย ทั้งที่วิทยาลัย และที่บ้านพักภายในหมู่บ้าน อกท. ชาย และหญิง รวมถึงการปฐมนพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 วิทยาลัยฯ ได้เห็นความสำคัญของการจัดสวัสดิการด้านการพยาบาลให้แก่นักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดทำ
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
6. วตัถปุระสงค์ 

6.1 เพ่ือให้บริการยาและรักษาเบื้องต้นแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯที่มาใช้บริการ
ห้องพยาบาล 

6.2 เพ่ือให้บริการยาแก่นักเรียนนักศึกษาในหอพักชายและหญิง 
6.3 เพ่ือรักษาสภาพของห้องพยาบาลให้ถูกคุณลักษณะ 

7. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    7.1 เชิงปรมิาณ 
 นักศึกษาได้รับการบริการร้อยละ 100 
    7.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 
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8. กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน   

 ระยะเวลาดำเนนิการ  (ปีงบประมาณ 2563) 

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

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขออนุญาต
ดำเนินโครงการการ 

            

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ 

            

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำรายการขอซื้อ
ขอจ้าง 

            

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   
       จากเงนิ   เงินงบประมาณ       เงินรายได้            เงินรับฝาก 

       งบ       ดำเนินงาน   งบอุดหนุน (   ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้               11,800  บาท  ได้แก ่
 9.1  หมวดค่าใช้สอย 

-ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าม่านในห้องพยาบาล  1,800 บาท  

9.2  หมวดค่าวัสดุ 

-ค่ายา และเวชภัณฑ์      10,000 บาท        

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 

10. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

นักศึกษาได้รับการบริการร้อยละ 100 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนนักศึกษาได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
12. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ประเมินผลจากการดำเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ชือ่โครงการ  ความร่วมมืองานฟาร์มประมงผสมผสานเพ่ือการศึกษา 
1. ชือ่บคุคล/หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
 นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์ แผนกวิชาประมง / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ 

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
 โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการ ตามนโยบาย สอศ. 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. วนัที่และสถานที ่ที่ดำเนนิโครงการ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 

4. ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ 
4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 4 ด้านการศึกษาและเรียนรู ้ ทะนุบำรุงศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2 ความสอดคลอ้งกบันโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
 4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.3 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียน    2) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน   4) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4.4 ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตรภาคกลาง 
  1) ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิค และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและทวิภาคี 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมี

ส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3) ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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4.5 ความสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1 : ผลิตผู้สำเรจ็การศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 พันธกจิที่ 2 : จัดการศึกษา และดำเนินงานตามนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 3 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.6 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้นการจัดการอาชวีศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ 

4.7 สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน (พ.ศ. 2561)   

มาตรฐานที่ 1 ด้านความรู้ 

มาตรฐานที่ 3  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งหารเรียนรู้ 

5. หลักการและเหตผุล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนการด้าน

เกษตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น  โดยวิทยาลัยได้เน้นเรื่องคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม

สมรรถนะวิชาชีพ  การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงและใช้การบูรณาการเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

กระบวนการจริง  โดยเฉพาะในด้านวิชาชีพเน้นการเรียนแบบฐานการเรียนรู้โดยใช้ฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  

แผนกวิชาประมงเป็นแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งในด้านความต้องการของ

ผู้เรียนและความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 วิชาชีพทางด้านการประมง เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้ง ปลา และสัตว์

น้ำอื่น ตลอดจนมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก การเลี้ยงสัตว์น้ำจึงมีความสำคัญต่อ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะผู้เรียนและผู้ที่สนใจทางด้านการประมง สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

แผนกวิชาประมง และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา 

จึงได้จัดทำโครงการ  ความร่วมมืองานฟาร์มประมงผสมผสานเพ่ือการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยง

สัตว์น้ำของนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่น 

6.  วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือจัดแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงกุ้ง เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ การเรียนการสอน สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  งานวิจัย และบริการวิชาการสู่

ชุมชน  

7.  เป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

      7.1   เชงิปรมิาณ 

 7.1.1 เลี้ยงกุ้งและปลาในบ่อดินขนาด 1,800 ตารางเมตร จำนวน 2 บ่อ 

 7.1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ผู้เรียน ระดับ ปวช. จำนวน 60 คน 

7.1.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ผู้เรียน ระดับ ปวส. จำนวน 30 คน 
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7.1.4 บริการวิชาการ  จำนวน 200  คน 

7.1.5 งานวิจัยการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง 

       7.2เชงิคุณภาพ 

 นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาชีพด้านการเลี้ยงกุ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้เข้ารับบริการ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

8.  กจิกรรมและขัน้ตอนดำเนนิการ/ระยะเวลาปฏบิัตงิาน 

 

                   เดือน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ (ปีงบประมาณ  2563) 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอ

อนุญาตดำเนินโครงการ             

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน             

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำ

รายการขอซื้อขอจ้าง             

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ             

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผล

โครงการ 

            

 9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหลง่ที่มา การดำเนนิโครงการ   

       จากเงนิ   เงินงบประมาณ         เงินรายได้             เงินรับฝาก 

       งบ    ดำเนินงาน     งบอุดหนุน ( ) ค่าจัดการเรียนการสอน  (   ) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

รวมเปน็เงินงบประมาณทัง้สิน้  100,000 บาท 

            9.1  หมวดค่าตอบแทน 

            9.2  หมวดค่าใช้สอย 

            9.3  หมวดค่าวัสดุ  

                อุปกรณ์     10,000 บาท 

                 พันธุ์สัตว์น้ำ -อาหาร   90,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
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10.  ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
    ผู้เรียนมีสมรรถนะในวิชาชีพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะพึงประสงค์ในด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ

เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนด 

11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในวิชาชีพทั้งด้านความรู้ ทักษะ ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และคุณลักษณะพึงประสงค์  

11.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

12.  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

12.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

12.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 

12.3 แผนกวิชาประมงผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน



 

 

 

 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยชีลบรุี 

ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 
โทร/โทรสาร ๐๓๘-๒๓๗๐๕๓ 
E-Mail : Aggiechon@hotmail.com 


