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    ค าน า 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  
พ.ศ.2562 – 2565 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ซึ่งมอบให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานและ
หัวหน้าแผนกวิชาต่างๆจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
สามารถควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ.2563 
โดยได้รับความร่วมมือของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯทุกคนซึ่งจะมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลประโยชน์ ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ   
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
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 บทน า 

1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
 4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ   
    ประเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
              และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. ยุทธศาสตร ์มาตรการ และโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย  ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

" ส านึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ " 
วิสัยทัศน์ 

“ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนองตลาดแรงงานและสังคม” 
พันธกิจ 
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของ 
                          ตลาดแรงงานและสังคม 
 พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนในการศึกษาอาชีพ และขยายโอกาส 
                          ทางการศึกษา 
 พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
 พันธกิจที่ 5 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา   
                          งานอาชีพ 
กลยุทธ์ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
และสังคม 

  2. เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 

ชุมชนในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

1. ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือ 

  2. พัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้ ICT เป็นฐาน 

4. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

1. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
 

5. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
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2. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 2.1 ประวัติ ความเป็นมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตั้งอยู่เลขท่ี  99  หมู่ที่  7  ต าบลนาท่ามเหนือ  อ าเภอ 
เมืองตรัง  จังหวัดตรัง  มีเนื้อที่  2,384  ไร่  ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนเพชรเกษม  ห่างจากจังหวัด  
ประมาณ  13  กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับต าบลล าภูรา  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ทิศใต้ติดกับชุมชนบ้าน
คลองเต็งและชุมชนบ้านนานอน  อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ  
ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  วิทยาลัยฯ ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยมี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ   เดิมเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  เปิดสอน
หลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2480 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง  เปิดสอนระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น   

(แผนกเกษตรกรรม)  โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่  4  เข้าศึกษาต่อ 2 ป ี 
และได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดตรังอีกแผนกหนึ่ง 

พ.ศ. 2496     เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย  (แผนกเกษตรกรรม)  โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (แผนกเกษตรกรรม)  และผู้ส าเร็จมัธยมปีที่  3  เข้าศึกษาต่อ  2  ปี 

พ.ศ. 2507       เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลายสายอาชีพ  แผนกเกษตรกรรม   โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (แผนกเกษตรกรรม)  และผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ 
  3 ปี และงดรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 เข้าเรียนประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น   
พ.ศ. 2518    เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4,5)  แผนกเกษตรกรรมแทนหลักสูตรประโยค 
  มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2519   เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกเกษตรกรรม   โดย    

รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.  6 )  
เกษตรกรรม    

พ.ศ. 2520    ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) แผนกเกษตรกรรม  แทนหลักสูตร ม.ศ. 6 เกษตรกรรม  และได้เปิดสอนการศึกษา
พิเศษ (นอกระบบ)  ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่และเปิดอบรม
หลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นใน พ.ศ. 2521 

พ.ศ. 2525   ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  2525  

พ.ศ. 2531   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือ
           แก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
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พ.ศ. 2538    จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสิทธิไชยภักดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  เพ่ือด าเนินการสอนหลักสูตร
  ภาคนอกเกษตร  โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชา
  พาณิชยกรรม  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 
  2539 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตกรรมตามโครงการ 
  ปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตภายใต้นโยบาย“เรียนฟรี  อยู่ประจ า ท าโครงการ” 

พ.ศ. 2539    วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  ได้รับการเปลี่ยนชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 
26  กันยายน  พ.ศ.  2539  เป็น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

พ.ศ. 2540     มีการพัฒนาหลักสูตร  และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  พ.ศ.  2540 

พ.ศ. 2545    มีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  โดย นายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย  ในพ้ืนที่ 200 ไร่ 
พ.ศ. 2546    มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง 
พ.ศ. 2546    เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2538  (เพ่ิมเติม  2541)      
    ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 

  2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2538  ประเภทวิชาคหกรรม 
3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 
ประเภท    
    วิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ประเภท 
    วิชาประมง 
5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  ประเภท 
    วิชาพาณิชยกรรม 
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
    สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
7.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาประมง 
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาคหกรรมสาขา 
    วิชาอาหารและโภชนาการ 
10.  หลักสูตรประกาศนียบัตรครู (เทคนิคชั้นสูง)  พ.ศ.  2536  สาขาวิชาพืชศาสตร์    
      (ต่อเนื่อง 2 ปี)  ภาคสมทบ   
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พ.ศ.  2546    เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้ ปีการศึกษา 2546  การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับภาค  

พ.ศ.  2549   ใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2549 
พ.ศ.  2550    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ  อศจ.  ระดับภาคใต้  ระดับชาติ  จากการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่   
พ.ศ.  2552    ยกเลิกการใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  

พ.ศ.  2549  และใช้เป็นระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ.  2552 

พ.ศ. 2552     ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงาน หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งนวัตกรรม “สื่อ e-learning  
วิชาสรีรวิทยาของพืช” 

พ.ศ. 2554     ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาค  สิ่งประดิษฐ์  เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
“เครื่องขุดเจาะ”      

พ.ศ. 2554     ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนชุดสาธิต   
          การผลิตไบโอดีเซลระบบพลังงานหมุนเวียน      

พ.ศ. 2555      ได้รับรางวัลนักเรียน  ดีเด่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  อกท. ระดับชาติ 
พ.ศ.  2555     ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู พ.ศ. 2556  ระดับจังหวัด 
พ.ศ.  2556     สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ระดับดี  จากส านักรับรอง 
  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
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 2.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
  ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  
  ชื่อภาษาอังกฤษ  TRANG  COLLEGE  OF  AGRICULTURE  AND  TECHNOLOGY  
  ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 99   หมู่ที่ 7   ถนน เพชรเกษม ต าบล นาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
        จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92190  
  โทรศัพท์      โทร.  075 – 284152  
  โทรสาร       โทร.  075 – 284039  
  เว็บไซต์       www. Kasettrang.ac.th 
  อีเมล          kasettrang@gmail.Com 
    เนื้อที่ของสถานศึกษา 2,384 ไร่  -  งาน  -  ตารางวามีอาคารและสิ่งก่อสร้าง จัดเรียงตามปีที่สร้าง ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการอาคาร/สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
ปี พ.ศ. 
ที่ได้มา 

เลขที่โฉนด/เลขที่
อาคาร 

1. คอกไก่ไข่ 1 หลัง 2478 10 
2. บ้านพักครู 5 หลัง 2498 19-23 
3. บ้านพักครู 1 หลัง 2506 40 
4. บ้านพักครู 1 หลัง 2507 38 
5. โรงเก็บรถยนต์ 1 หลัง 2507 35 
6. ที่เก็บของอาคารช่าง 1 หลัง 2507 26 
7. อาคารพืชกรรม 1 หลัง 2508 6 
8. บ้านพักครู 1 หลัง 2508 50 
9. อาคารช่างเกษตร 1 หลัง 2508 28 

10. บ้านพักครู 1 หลัง 2510 49 
11. บ้านพักครู 4 หลัง 2511 36,43,51,52 
12. คอกไก่ 1 หลัง 2511 11 
13. หอพักนักเรียน 1 หลัง 2511 16 
14. บ้านพักครู 2 หลัง 2512 31,53 
15. คอกโค 1 หลัง 2512 13 
16. บ้านพักครู 2 หลัง 2513 39,46 
17. บ้านพักครู 1 หลัง 2515 42 
18. บ้านพักคนงาน 1 หลัง 2515 55 
19. บ้านพักครู 6 หลัง 2516 44-45,47, 

62-63,65 
20. บ้านพักคนงาน 5 หลัง 2516 56-58,60-61 
21. บ้านพักคนงาน 1 หลัง 2517 59 
22. หอพักนักเรียน 1 หลัง 2517 47 
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ล าดับที่ รายการอาคาร/สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
ปี พ.ศ. 
ที่ได้มา 

เลขที่โฉนด/เลขที่
อาคาร 

23. บ้านพักครู 1 หลัง 2518 32-34 
24. อาคารเก็บเครื่องมือช่าง 1 หลัง 2520 27 
25. บ้านพักครู 1 หลัง 2520 54 
26. บ้านพักครู 2 หลัง 2521 ไม่ระบุ 
27. อาคารช่างเกษตร 1 หลัง 2521 29 
28. อาคารเรียน 2  1 หลัง 2521 7 
29. คอกโค 1 หลัง 2521 12 
30. คอกวัว 1 หลัง 2521 64 
31. บ้านพักครู 7 หลัง 2522 18,33,35,37,41 
32. คอกไก่ 1 หลัง 2522 8 
33. เรือนเพาะช า 1 หลัง 2522 24 
34. อาคารช่างเกษตร 1 หลัง 2522 30 
35. บ้านพักครู 6 หลัง 2523 66-68,70-71,80 
36. อาคารพืชกรรม 1 หลัง 2523 82 
37. บ้านพักครู 6 หลัง 2524 69,72-74,79,81 
38. โรงอาหารและหอประชุม 1 หลัง 2524 83 
39. บ้านพักครู 4 หลัง 2524 75-78 
40. อาคารห้องสมุด 1 หลัง 2524 84 
41. อาคารพัสดุกลาง 1 หลัง 2525 85 
42. บ้านพักคนงาน 2 หลัง 2526 86-87 
43. บ้านพักครู 2 หลัง 2526 89-90 
44. อาคารธุรกิจ 1 หลัง 2526 88 
45. อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง 2531 ไม่ระบุ 
46. อาคารเรียน, ห้องเรียน  1 หลัง 2532 ไม่ระบุ 
47. คอกไก่เนื้อ 1 หลัง 2534 ไม่ระบุ 
48. อาคารทรงงาน (ส านักงาน) 1 หลัง 2535 ไม่ระบุ 
49. ตึกอ านวยการ 1 หลัง 2539 ไม่ระบุ 
50. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 2540 ไม่ระบุ 
51. อาคารจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและ

สินค้าพ้ืนเมือง 
1 หลัง 2540 ไม่ระบุ 

52. บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูป 52 หลัง 2540 ไม่ระบุ 
53. ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง 2541 ไม่ระบุ 
54. ห้องน้ า ชาย-หญิง 8 ห้อง 1 หลัง 2542 ไม่ระบุ 
55. โรงจอดรถหลังตึกอ านวยการ 1 หลัง 2544 ไม่ระบุ 
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ล าดับที่ รายการอาคาร/สิ่งก่อสร้าง จ านวน 
ปี พ.ศ.ที่

ได้มา 
เลขที่โฉนด/เลขที่

อาคาร 
56. ห้องน้ า ชาย-หญิง ข้างอาคารสัตว์ 1 หลัง 2544 ไม่ระบุ 
57. คอกไก่ 1 หลัง 2549 ไม่ระบุ 
58. โรงจอดรถ ขนาด 4.5x17 ม. 2 หลัง 2549 ไม่ระบุ 
59. รั้ว คสล. ยาว 800 เมตร 1 รายการ 2550 ไม่ระบุ 
60. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.   1 รายการ 2551 ไม่ระบุ 
61. โรงเรือนตากยางพาราแผ่น 1 หลัง ไม่ระบุปี ไม่ระบุ 
62. อาคารศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ ามัน 1 หลัง ไม่ระบุปี ไม่ระบุ 
63. ศาลากลางน้ า 1 หลัง 2559 ไม่ระบุ 
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แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
นางเรวดี  แสงแกว้  

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสหัส  หนูเอยีด 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
นายสหัส  หนูเอยีด 

 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียนนักศกึษา 
นายกฤษฎา  บุญเจริญ 

งานทะเบียน 
นางนลินภัสร์  นุชชา 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายกฤษฎา  บุญเจริญ 

งานอาคารสถานที ่
นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง

....................................... 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นางเรวดี  แสงแกว้  

งานบุคลากร 
นางสุวรรณี  สุขอนันต ์

 

งานพัสด ุ
นางสาวศศิมา  ตรีพลอกัษร 

 

งานการบัญช ี
นางวันเพ็ญ  ศรีทอง 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวภัสวัช จันทรเดิม 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ 

 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ 

นางพิกุล  ชว่ยนวล 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายทรัทย ์ พรประยุทธ   

งานครูที่ปรึกษา 
นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม 

 

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก นร. นศ. 

นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
นายวิทยา  ภู่อภิรกัษ ์

งานบริหารทั่วไป 
นางวนิดา  ช่วยออก 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางปิยะฉัตร  ณ นคร 

งานการเงิน 
นายทรัทย ์ พรประยุทธ 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายวิรัตน์  ทองค า  

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย ์

งานความร่วมมือ 
นางกันยา  เจริญพงศ์เวช 

 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นายกฤษฎา  บุญเจริญ 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
นางจินตนา สีนวล 

งานปกครอง 
นายสุนันท์  ช่วยนวล 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    
นางเสาวภา เพชรสุทธิ ์

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นางปิยะฉัตร  ณ นคร 

งานประชาสัมพันธ ์
นางภาวนา ชูงาน 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางกันยา  เจริญพงศ์เวช 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์   
นายสุนันท์  ช่วยนวล 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
นายวิรัตน์  ทองค า   

หัวหน้าแผนกวชิาประมง 
นางกญัญารัตน์  รกัษาแก้ว   

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร 
นางพิกุล  ชว่ยนวล 

หัวหน้าแผนกวชิาช่างกลเกษตร 
นายเอกวิทย ์ มะสวุรรณ 

คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

                2.3 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  
                      แผนภูมิโครงสร้างการบรหิาร  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตรงั 

 

 ผู้อ านวยการ 
นายเจษฎา  ธนะสถิตย ์



 
 
 

2.4 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีบุคลากรทั้งสิ้น 61  คน จ าแนกตามกลุ่ม ดังนี้  

ล าดับที่ กลุ่มบุคลากร จ านวน (คน) 
1. ข้าราชการ (30)   
 1.1 ผู้บริหาร 3 
 1.2 ข้าราชการครู 24 
 1.3 ข้าราชการพลเรือน 3 

2. ลูกจ้างประจ า (6) 
 2.1 ทั่วไป/สนับสนุน 6 

3. พนักงานราชการ (4) 
 3.1 ท าหน้าที่สอน 2 
 3.2 ทั่วไป/สนับสนุน 2 

4. ลูกจ้างชั่วคราว (21) 
 4.1 ครูพิเศษสอน 7 

 4.2 ทั่วไป/สนับสนุน 14 
 รวมทั้งสิ้น 61 

หมายเหตุ  : ข้อมูลจากงานบุคลากร  ณ  1 ตุลาคม 2562 
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                      2.5 ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษา  
และผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 2.5.1  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 166 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น ดังนี้ 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน(คน) รวม(คน) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
1. เกษตรศาสตร์     
    1.1 พืชศาสตร์ 7 12 14 33 
    1.2 สัตวศาสตร ์ 11 14 12 37 
    1.3 ผลิตสัตว์น้ า 5 3 6 14 
2. อาหารและโภชนาการ     

2.1 อาหารและโภชนาการ 19 20 14 53 
3. การบัญชี     

3.1 การบัญชี 7 5 5 17 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     

4.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 2 4 12 
รวมทั้งสิ้น 55 56 55 166 

 2.5.2  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวนทั้งสิ้น 129 คน 
จ าแนกตามสาขาวิชา สาขางาน และระดับชั้น ดังนี้ 

สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน (คน) รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 
 ปวส.1 ปวส.2 
1. พืชศาสตร์     
    1.1 พืชสวน 9 9 18  
2. เทคโนโลยีภูมิทัศน์     
    2.1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 7 18  

 3.  สัตวศาสตร์     
    3.1 การผลิตสัตว ์ 6 5 11  

4.   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     
    4.1 เพาะเลียงสัตว์น้ า 5 10 15  

5    อาหารและโภชนาการ     
5.1 อาหารและโภชนาการ 13 22 35  

6.  การบัญชี     
6.1 การบัญชี 9 9 18  

7.   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
      7.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 9 14  
รวมทั้งสิ้น 58 71 129  
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        2.5.3  หลักสูตรระยะสั้น ที่เปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2562  จ านวน 5 รายวิชา มผีู้เรียน 
จ านวนทั้งสิ้น 666  คน จ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ 

ล าดับที่ รายวิชาหลักสูตรระยะสั้น จ านวน (คน) 

1. ผลิตพืชอาหาร 218 
2. การแปรรูปอาหาร 186 
3. การจัดการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการดูแล 137 
4. บัญชีครัวเรือน 51 
5. หลักการเลี้ยงสัตว์ 74 
 รวมทั้งสิ้น 666 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ณ  1 ตุลาคม 2562 

 2.5.4  ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น  
166 คน จ าแนกตาม สาขาวิชา สาขางาน ดังนี้ 

ล าดับที่ สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษารวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

จ านวนผู้ออก
กลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้ไม่
ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

1. เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ 23 9 7 7 
2. เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ 7 4 3 - 
 3. เกษตรศาสตร์/ผลิตสัตว์น้ า 15 6 6 3 
 4. อาหารและโภชนาการ/

อาหารและโภชนาการ 
17 13 4  

5. การบัญชี/การบัญชี 8 6 2  
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11 6 4 1 

7. เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ 
(สมทบ) 

1 1 -  

8. เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ 
(สมทบ) 

1 1 -  

 รวมทั้งสิ้น 83 46 26 11 
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  2.5.5  ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 212 คน 
จ าแนกตาม สาขาวิชา สาขางาน ดังนี้ 

ล าดับที่ สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษารวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

จ านวนผู้ออก
กลางคัน 

(คน) 

จ านวนผู้ไม่
ส าเร็จ

การศึกษา 
(คน) 

1. พืชศาสตร์/พืชสวน 15 6 8 1 
2.  สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ 12 4 7 1 
 3. เทคโนโลยีภูมิทัศน์/

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
6 5 - 1 

4. เกษตรศาสตร์/
เกษตรศาสตร์ 

28 7 20 1 

5. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

7 3 2 2 

6. อาหารและโภชนาการ/
อาหารและโภชนาการ 

22 19 3 - 

7. การบัญชี/การบัญชี 8 7 - 1 
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7 4 3 - 

9. เกษตรศาสตร์/พืชสวน 
(สมทบ) 

1 1 - - 

  รวมทั้งสิ้น 106 56 43 7 

หมายเหตุ  : ข้อมูลจากงานทะเบียน ณ  1 ตุลาคม 2562 
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   2.6 ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชา สาขาวิชา 
และ สาขางาน ดังต่อไปนี้ 
      2.6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอน ใน 3 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา  
6 สาขางาน ดังนี้  

ล าดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

1. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 
2. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
3. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ า 
4. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
5. พาณิชยการ  การบัญชี การบัญชี 
6. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

       2.6.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอน ใน 3 ประเภทวิชา  
7 สาขาวิชา 7 สาขางาน ดังนี้  

ล าดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

1. เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 
2. เกษตรกรรม สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ 
3. เกษตรกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
4. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
5. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
6. บริหารธุรกิจ  การบัญชี การบัญชี 
7. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ณ  1 ตุลาคม 2563 
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หน่วย : บาท

แผนงาน/งบรายจ่าย ปวช. ปวส. ระยะส้ัน วจิัยเพื่อ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

วจิัยสร้าง
องค์ความรู้

รวม 1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษาต้ังแต่

ระดับอนบุาล
จนจบ

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

2. 
โครงการ
ยายและ
ยกระดับ

อาชีว
ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม 
สร้าง เพื่อ

ชุมชน
(Fix it 
Center)

4. 
โครงการ
อดุหนนุ
นกัเรียน
อาชีว
ศึกษา
เพื่อ

แกป้ัญหา
ความยาก

ชนใน
ชนบท

(อศ.กช.)

5. 
โครงการ
อดุหนนุ
องค์การ

เกษตรกร
ใน

อนาคต
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.)

6.
โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ

อาชีพ
อสิระใน

กลุ่มผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.โครงการ
ฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกร
ให้เป็น

Smart  
Farmer

8. 
โครงการ
อดุหนนุ
ทุนการ
ศึกษา

เฉลิมราช
กมุารี

9. 
โครงการ

ปลูก
จิตส านกึ
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้

10. 
โครงการ
อนรัุกษ์

พันธกุรรม
พืชอนั
เนือ่งมา

จาก
พระราช

ด าริ

11. 
โครงการ
พัฒนา

คุณภาพ
มาตรฐาน

สินค้า
เกษตร
(GAP)

12.
โครงการลด
ปัญหาการ

ออก
กลางคันของ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้ รวมทั้งสิน้
เป็นเงนิ

รวมทั้งสิน้ 1,139,601 316,200 132,000 20,000 26,000 1,633,801 3,477,465 22,500 590,000 30,000 50,000 50,000 259,000 45,000 70,000 420,000 57,460 121,000 5,192,425 6,826,226

22,500

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน 1,139,601 316,200 1,455,801 1,455,801
 - งบลงทุน 
 - งบเงินอดุหนนุ 132,000 132,000 50,000 45,000 95,000 227,000
 - งบรายจ่ายอืน่ 22,500 590,000 50,000 259,000 70,000 420,000 57,460 121,000 1,589,960 1,589,960

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนนุ 3,477,465 3,477,465 3,477,465
 - งบรายจ่ายอืน่

121,000

3,477,465 3,477,465

50,000 259,000 1,684,960

สว่นที ่3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง

ผลผลติ
ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

316,200 3,272,76145,000 70,000 420,000 57,460 1 . แผนงานงขยาย
โอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 2 . แผนงาน
สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3,477,465

1,139,601 132,000 1,587,801 590,000 50,000

~ 16 ~ 
 



 
 
 

แผนงาน/งบรายจ่าย ปวช. ปวส. ระยะส้ัน วจิัยเพื่อ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

วจิัยสร้าง
องค์ความรู้

รวม 1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
ศึกษาต้ังแต่

ระดับอนบุาล
จนจบ

การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

2. 
โครงการ
ยายและ
ยกระดับ

อาชีว
ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม 
สร้าง เพื่อ

ชุมชน
(Fix it 
Center)

4. 
โครงการ
อดุหนนุ
นกัเรียน
อาชีว
ศึกษา
เพื่อ

แกป้ัญหา
ความยาก

ชนใน
ชนบท

(อศ.กช.)

5. 
โครงการ
อดุหนนุ
องค์การ

เกษตรกร
ใน

อนาคต
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.)

6.
โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ

อาชีพ
อสิระใน

กลุ่มผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.โครงการ
ฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกร
ให้เป็น

Smart  
Farmer

8. 
โครงการ
อดุหนนุ
ทุนการ
ศึกษา

เฉลิมราช
กมุารี

9. 
โครงการ

ปลูก
จิตส านกึ
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้

10. 
โครงการ
อนรัุกษ์

พันธกุรรม
พืชอนั
เนือ่งมา

จาก
พระราช

ด าริ

11. 
โครงการ
พัฒนา

คุณภาพ
มาตรฐาน

สินค้า
เกษตร
(GAP)

12.
โครงการลด
ปัญหาการ

ออก
กลางคันของ

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวมทั้งสิน้ รวมทั้งสิน้
เป็นเงนิ

รวมทั้งสิน้ 1,139,601 316,200 132,000 20,000 26,000 1,633,801 3,477,465 22,500 590,000 30,000 50,000 50,000 259,000 45,000 70,000 420,000 57,460 121,000 5,192,425 6,826,226

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน
 - งบลงทุน 
 - งบเงินอดุหนนุ 30,000 30,000 30,000
 - งบรายจ่ายอืน่

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนนิงาน 26,000 26,000 26,000
 - งบลงทุน
 - งบเงินอดุหนนุ 20,000 20,000 20,000
 - งบรายจ่ายอืน่

30,000

20,000 26,000

30,00030,000

46,000 46,000

 3 . แผนงาน
งบประมาณขจัด
ความยากจนและ
พัฒนาชนบท

โครงการผลผลติ

 4. แผนงานสง่เสรมิ
การวิจัยและพัฒนา

ผลการใช้จ่ายเงนิปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลติ/โครงการ

~ 17 ~ 
 



 
 

ส่วนที่ 3  
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
            
1. ประมาณการรายรับ     51,143,094 บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา            4,633,000  บาท 
 

  
          - ยอดยกมาจากปปีัจจุบัน               133,000  บาท   

          - คาดว่ามีรายรับในปตี่อไป              4,500,000  บาท   

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป)          46,510,094  บาท 
 

  
     ที่คาดว่าจะได้รับ         

  งบบุคลากร           24,515,579  บาท   

  งบด าเนินงาน            7,062,890  บาท   

  งบลงทุน            9,630,000  บาท   

  งบเงินอุดหนุน            3,693,465  บาท   

  งบรายจ่ายอื่น            1,608,160  บาท   

2. ประมาณการรายจ่าย     
                  

46,510,094  บาท 

  งบบุคลากร           24,515,579  บาท 
 

  
    -  เงินเดือน          18,691,630  บาท   

    -  เงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนรายเดือน            1,496,833  บาท   

       วิทยฐานะ         

    -  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า            2,486,880  บาท   

    -  ค่าตอบพนักงานราชการ                  95,424  บาท   
    -  เงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว            1,744,812  บาท   

  งบด าเนินงาน            7,062,890  บาท   
   -  ค่าตอบแทน               133,180  บาท   

   -  ค่าใช้สอย            2,014,823  บาท   

   -  ค่าวัสด ุ            2,840,587  บาท   

   -  ค่าสาธารณูปโภค            2,074,300  บาท   

  งบลงทุน            9,630,000  บาท   
    -  ครุภณัฑ ์                600,000  บาท   
    -  สิ่งก่อสร้าง            9,030,000  บาท   
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งบเงินอุดหนุน 3,693,465           บาท

  - อดุหนุนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 3,477,465           บาท

  - อดุหนุน  อศ.กช. 30,000                บาท

  - อดุหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 45,000                บาท

  - อดุหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน 39,000                บาท

  - อดุหนุนระยะส้ัน 32,000                บาท
  - อดุหนุน  อกท. 50,000                บาท

  - อดุหนุนการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันา 20,000                บาท

    เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชวีศึกษา

งบรายจ่ายอ่ืน 1,608,160           บาท

  - โครงการพฒันารูปแบบและยกระดับคุณภาพ 590,000              บาท

    ศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชมุชน (Fix it Center)

  - โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด 18,200                บาท

  - โครงการ GAP 57,460                บาท

  - โครงการ Smart Farmer 259,000              บาท

  - โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื่อง 420,000              บาท

    มาจากพระราชด าริ

  - โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรปา่ไม้ 70,000                บาท

  - โครงการขยายและยกระดับอาชวีศึกษาทวภิาคี 22,500                บาท

    สู่คุณภาพมาตรฐาน

  - โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน 121,000              บาท

    ของผู้เรียนอาชวีศึกษา

  - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีอสิระ 50,000                บาท

    ในกลุ่มผู้เรียนอาชวีศึกษา
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ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

                
หน่วย : บาท 

  

 
แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ รวมทั้งสิ้น 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได ้ เป็นเงิน 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 

รวม 1. 
โครงการ

สนับนสนุน
ค่าใช้จ่ายใน

การจัด
การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

2.  
โครงการ
ยายและ
ยกระดับ
อาชีว 
ศึกษา 
ทวิภาคี 

3. 
โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม 
สร้าง เพื่อ

ชุมชน 
(Fix it 

Center) 

4.  
โครงการ
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีว 

ศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหา
ความยาก

ชนใน
ชนบท 

(อศ.กช.) 

5. 
โครงการ
อุดหนุน
องค์การ
เกษตรกร

ใน
อนาคต
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6.
โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7. 
โครงการ
ฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกร
ให้เป็น
Smart  
Farmer 

8. 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการ 
ศึกษา

เฉลิมราช
กุมารี 

9. 
โครงการ

ปลูก
จิตส านึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมท้ังสิ้น บกศ. 

 - งบบุคลากร 22,770,767     22,770,767           1,744,812 24,515,579 

เงินเดือนข้าราชการ 18,691,630     18,691,630            18,691,630 

เงินช่วยค่าครองชีพ
ข้าราชการ 

                  

เงินวิทยฐานะ และเงินตอบ
แทนรายเดือน วิทยฐานะ 

1,496,833     1,496,833            1,496,833 

ค่าจ้างลูกจา้งประจ า 2,486,880     2,486,880            2,486,880 

ค่าตอบพนักงานราชการ 95,424     95,424            95,424 

ค่าจ้างช่ัวคราว                 1,744,812 1,744,812 

- งบด าเนินงาน                  7,062,890 

- ค่าตอบแทน                 133,180 133,180 

เงินค่าตอบแทนวิทยากร                 30,000 30,000 

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา                 103,180 103,180 

เงินค่าสอนพิเศษ                   

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                   

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.
และลจ.เต็มข้ัน 

                  

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต้ 
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  แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏบิตักิาร (ป ี2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ   รวมทั้งสิน้  
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 
 ผลผลิต   โครงการ   เงินรายได ้  เป็นเงิน  

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 

รวม 1. 
โครงการ

สนับนสนุน
ค่าใช้จ่ายใน

การจัด
การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

2.  
โครงการ
ยายและ

ยกระดับอา
ชีว 

ศึกษา 
ทวิภาคี 

3. 
โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม 
สร้าง เพื่อ

ชุมชน 
(Fix it 

Center) 

4.  
โครงการ
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีว 

ศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหา
ความยาก

ชนใน
ชนบท 

(อศ.กช.) 

5. 
โครงการ
อุดหนุน
องค์การ
เกษตรกร

ใน
อนาคต
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6.
โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7. 
โครงการ
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น
Smart  
Farmer 

8. 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการ 
ศึกษา

เฉลิมราช
กุมารี 

9. 
โครงการ

ปลูก
จิตส านึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมท้ังสิ้น บกศ. 

  

- ค่าใช้สอย 170,000 170,000       340,000 220,000                 220,000 1,454,823 2,014,823 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

155,000 155,000       310,000 100,000                 100,000 760,000 1,170,000 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ                                     

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 5,000 5,000       10,000 50,000                 50,000 130,000 190,000 

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 

5,000 5,000       10,000 50,000                 50,000 394,823 454,823 

ค่าซ่อมเครื่องทุ่งแรงฟาร์ม                                      

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง                                     

ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000 5,000       10,000 20,000                 20,000 20,000 50,000 

ค่าเงินสมทบประกันสังคม                                 150,000 150,000 

 - ค่าวัสดุ 163,218 112,369       275,587 1,435,000                 1,435,000 1,130,000 2,840,587 

วัสดุส านักงาน 20,000 20,000       40,000 200,000                 200,000 100,000 340,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น             200,000                 200,000 200,000 400,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ             25,000                 25,000 25,000 50,000 

วัสดุการศึกษา 128,218 77,369       205,587 300,000                 300,000 60,000 565,587 

วัสดุงานบ้านงานครัว             250,000                 250,000 250,000 500,000 

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 5,000 5,000       10,000                     5,000 15,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์             70,000                 70,000 70,000 140,000 

วัสดุก่อสร้าง             25,000                 25,000 25,000 50,000 

วัสดุการเกษตร             250,000                 250,000 250,000 500,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 10,000 10,000       20,000 40,000                 40,000 40,000 100,000 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                                 10,000 10,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             75,000                 75,000 75,000 150,000 

วัสดุอื่นๆ                                 20,000 20,000 



 
 

~ 22 ~ 
 

 

 

   แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ   รวมทั้งสิน้  
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 
 ผลผลิต   โครงการ   เงินรายได ้  เป็นเงิน  

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 

รวม 1. 
โครงการ

สนับนสนุน
ค่าใช้จ่ายใน

การจัด
การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

2.  
โครงการ
ยายและ

ยกระดับอา
ชีว 

ศึกษา 
ทวิภาคี 

3. 
โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม 
สร้าง เพื่อ

ชุมชน 
(Fix it 

Center) 

4.  
โครงการ
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีว 

ศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหา
ความยาก

ชนใน
ชนบท 

(อศ.กช.) 

5. 
โครงการ
อุดหนุน
องค์การ
เกษตรกร

ใน
อนาคต
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6.
โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7. 
โครงการ
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น
Smart  
Farmer 

8. 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการ 
ศึกษา

เฉลิมราช
กุมารี 

9. 
โครงการ

ปลูก
จิตส านึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมท้ังสิ้น บกศ. 

  

 - ค่าสาธารณูปโภค 
 (ข้ันต่ า) 

216,500 517,500       734,000 833,300                 833,300 512,000 2,074,300 

ค่าโทรศัพท ์ 2,500 2,500       5,000                  
10,000  

                10,000 9,000 19,000 

ค่าไปรษณีย์โทรเลข 3,000 3,000       6,000 2,776                 2,776 3,000 11,776 

ค่าน้ าประปา 6,000 7,000       13,000 10,000                 10,000 10,000 33,000 

ค่าไฟฟ้า 200,000 500,000       700,000 800,000                 800,000 480,000 1,980,000 

ค่าอินเตอร์เน็ต 5,000 5,000       10,000 10,524                 10,524 10,000 30,524 

 - งบลงทุน                                   9,630,000 

  ครุภัณฑ์                                   600,000 

  สิ่งก่อสร้าง                                   9,030,000 

 - งบเงินอุดหนุน             3,568,465     30,000 50,000     45,000   3,693,465   3,693,465 

 - อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน             3,477,465                 3,477,465   3,477,465 

 - อุดหนุน อศ.กช.                   30,000           30,000   30,000 

 - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิม      
ราชกุมาร ี

                          45,000   45,000   45,000 

 - อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตร
ระยะสั้น 

            39,000                 39,000   39,000 

 - อุดหนุนระยะสั้น             32,000                 32,000   32,000 

 - อุดหนุน อกท.                     50,000         50,000   50,000 

 - อุดหนุนการเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์ชีวศึกษา 

            20,000                 20,000   20,000 
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   แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลติ/โครงการ   รวมทั้งสิน้  
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 
 ผลผลิต   โครงการ   เงินรายได ้  เป็นเงิน  

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 

รวม 1. 
โครงการ

สนับนสนุน
ค่าใช้จ่ายใน

การจัด
การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

2.  
โครงการ
ยายและ

ยกระดับอา
ชีว 

ศึกษา 
ทวิภาคี 

3. 
โครงการ
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม 
สร้าง เพื่อ

ชุมชน 
(Fix it 

Center) 

4.  
โครงการ
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีว 

ศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหา
ความยาก

ชนใน
ชนบท 

(อศ.กช.) 

5. 
โครงการ
อุดหนุน
องค์การ
เกษตรกร

ใน
อนาคต
แห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6.
โครงการ
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7. 
โครงการ
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น
Smart  
Farmer 

8. 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการ 
ศึกษา

เฉลิมราช
กุมารี 

9. 
โครงการ

ปลูก
จิตส านึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมท้ังสิ้น บกศ. 

  

 - งบรายจ่ายอื่น               22,500 590,000     50,000 259,000  70,000 991,500  1,608,160 

 1. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน (Fix  it Center)              

    590,000             590,000  590,000 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด             

                      18,200 

3. โครงการ GAP                                   57,460 

4. โครงการ Smart Farmer                    259,000   259,000   259,000 

5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ             

             420,000 

6. โครงการปลูกจิตส านึกรักษา
ทรัพยากรป่าไม้             

         70,000 70,000   70,000 

7. โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน 

            

  22,500        22,500   22,500 

8. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา             

             121,000 

9. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา             

      50,000    50,000   50,000 
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รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

 โครงการ

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื

1. โครงการงานวางแผนและ
งบประมาณ

3,600 3,600 3,500 7,100

2. โครงการปาล์มน้ ามนั 453,500 453,500

3. โครงการยางพารากรีด 120,000 120,000

4. โครงการงานส่งเสริมผลผลิต
การค้าและประกอบธรุกจิ

1,000 1,000 1,000

5. โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ

24,300 24,300 24,300

6. โครงการสร้างจิตส านกึในการ
เป็นผู้ประกอบการและการ
เขียนแผนธรุกจิ

24,220 24,220 24,220

7. โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
การบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง
ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

30,000          30,000          13095 43,095

8. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือข่ายของวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง

229,700 229,700 200,000 429,700

9. โครงการปรับปรุงโรงเรือน
เกบ็ยางพาราแผ่นดิบและ
โรงเรือนท ายางพาราแผ่นดิบ

30,048 30,048

ฝ่ายวิชาการ

10. โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนเพื่อการทดสอบ V-NET

4,000 4,000 8,000 8,990 8,990 8,000 24,990

11. โครงการงานวดัผลและ
ประเมนิผลการเรียน

3,000 3,000 6,000 7,000 7,000 8,230 21,230

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบ ป ระมาณ

ผลผลติ โครงการ

 

 

 

 

 



 
 

~ 25 ~ 
 

รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

 โครงการ

12. โครงการประเมนิมาตรฐาน
วชิาชีพ

5,000 5,000 10,000 8,080 8,080 18,080

13. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับ
แรงดันไฟฟ้าอตัโนมติั (Stabilizer)

70,000 70,000 70,000 140,000

14. โครงการซ่อมเคร่ือง
พิมพ์ดีดองักฤษ

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

15. โครงการเล้ียงไกพ่ื้นเมอืง 20,000 20,000 40,000 30,000 30,000 23,800 93,800

16. โครงการเล้ียงไกไ่ข่ 13,000 13,000 26,000 350,000 350,000 350,000 726,000           

17. โครงการเล้ียงโคเนือ้ 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 2,150 11,150

18. โครงการเล้ียงสุกร 25,000 27,890 52,890 100,000 100,000 100,000 252,890

19. บริหารจัดการและพัฒนา
แผนกวชิาอตุสาหกรรมเกษตร

25,000 25,000 26,350 51,350           

20. บริหารและจัดการห้องสมดุ
 ศูนย์วทิยบริการ

5,000 5,000 10,000 9,800 9,800 9,700 29,500

21. พัฒนาและปรับปรุงแผนก
วชิาสามญัสัมพันธ์

30,000 30,000 29,680 59,680

22. บริหารจัดการและพัฒนา
แผนกวชิาประมง

2,500 2,500 2,698 5,198

23. งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน

2,500 2,500 2,500 5,000

24. การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาเพื่อแกป้ัญหาความ
ยากจนในชนบท (อศ.กช)

100,000 100,000 100,000

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบ ป ระมาณ

ผลผลติ โครงการ

 

 

 



 
 

~ 26 ~ 
 

รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

 โครงการ

25. โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการของนกัเรียน
นกัศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2563

10,000 10,000 10,000 10,000 12,630 32,630

26. โครงการพัฒนาแผนกวชิา
พืชศาสตร์

3,000 3,000 2,930 5,930

27. โครงการสอบปฏิบัติ
มาตรฐานวชิาชีพ แผนกวชิาพืช
ศาสตร์

500 470 970 970

28. โครงการไมด้อกไมป้ระดับ 5,000 5,000 10,000 11,700 11,700 21,700

29. โครงการผลิตพันธุป์ลาเพื่อ
จ าหนา่ย

10,000 10,000 20,000 30,000 30,000 25,450 75,450

30. โครงการปรับปรุงคอกโค 100,000 100,000 100,000

31. โครงการหนงัสือเรียนฟรี 
15 ปี อย่างมคุีณภาพ

320,000 320,000 320,000

32. โครงการศูนย์การเรียนรู้
และปฏิบัติทางเกษตรกรรม 
วษท.ตรัง

90,000 90,000 86,550 ๑๗๖,๕๕๐

33. โครงการปรับปรุงภูมทัิศน ์
แผนกวชิาสัตวศาสตร์

40,000 40,000 41,086 81,086

34. โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวชิา
ประมง

100,000 100,000 100,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา

35. โครงการระดมเงินทุนเพื่อ
การศึกษา

1,298 1,298

36. โครงการ108 อาชีพ 
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง

20,000 20,000 20,000

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบ ป ระมาณ

ผลผลติ โครงการ

 

 



 
 

~ 27 ~ 
 

รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

 โครงการ

37. โครงการรณรงค์ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

15,000 15,000 15,996 30,996

38. โครงการงานปกครอง 10,000 10,000 9,480 19,480

39. โครงการกจิกรรมกฬีา
ภายในต่อต้านยาเสพติดวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง

3,500 3,500 7,000 25,000 25,000 27,950 59,950

40. โครงการกจิกรรมกฬีา
ภายนอกวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง

3,000 3,000 6,000 7,000 7,000 6,980 19,980

41. โครงการการจัดการแข่งขัน
กฬีาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคลากรในวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง

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

42. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน

20,000 19,405 39,405 39,405             

43. โครงการพัฒนางานแนะ
แนวอาชีพและการจัดหางาน

20,000 20,000 29,300 49,300

44. โครงการปฐมนเิทศนกัเรียน
นกัศึกษา ปีการศึกษา 2563

10,000 10,000 16,900 26,900

45. โครงการปัจฉิมนเิทศปี
การศึกษา 2562

10,000 10,000 18,700 28,700

46. โครงการกจิกรรมวนัส าคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3,000 3,000 6,000 8,000 8,000 8,000 22,000

47. โครงการพัฒนาภายใน
สถานศึกษา Big Cleaning Day

18,400 18,400 18,400

48. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม

2,000 2,000 4,000 8,000 8,000 8,000 20,000

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบ ป ระมาณ

ผลผลติ โครงการ

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 

 

 

 



 
 

~ 28 ~ 
 

รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

49. โครงการเสริมสร้างและสืบ
สานศิลปวฒันธรรมไทย บริการ
ชุมชนหลักของชมรมวชิาชีพ
หนว่ยตรัง

3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 3,000 18,000

50. โครงการประชุมทาง
วชิาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศระดับหนว่ย
 หนว่ยตรัง

2,000 2,000 4,000 20,000 20,000 15,000 35,000

51. โครงการประชุมทาง
วชิาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศ ระดับ
หนว่ยภาค

30,000 30,000 30,000

52. โครงการประชุมทาง
วชิาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศ ระดับ
หนว่ยชาติ

50,000 20,000 70,000 20,000 90,000

53. โครงการกจิกรรมลูกเสือ
วสิามญัภายในและภายนอก
วทิยาลัย

3,500 3,500 7,000 16,000 16,000 16,000 39,000

54. โครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรกรเพื่อชีวติ

309,000 309,000 309,000

55. โครงการ Fix it center 750,000 750,000 750,000

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร

56. โครงการปรับปรุงพัฒนา
งานบุคลากร

12,000 12,000 12,368 24,368

57. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคคลากรวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง

140,000 140,000 141,200 281,200

58. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

45,000 45,000 47,696 92,696

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบ ป ระมาณ

ผลผลติ โครงการ
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รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

59. โครงการงานบัญชี 2,500 2,500 2,610 5,110

60. โครงการงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานเอกสารการพิมพ์)

41,000 41,000 41,980 82,980

61. โครงการงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานสารบรรณ)

35,480 35,480 34,000 69,480

62. โครงการงานพัสดุ 100,000 100,000 101,332 201,332

63. โครงการจัดซ้ือน้ ามนั
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

150,000 77,100 227,100 100,000 327,100

64. โครงการยานพาหนะและ
ขนส่ง

50,000 50,000 55,000 105,000

65. โครงการงานการเงิน 5,000 5,000 5,185 10,185

66. โครงการงานอาคารและ
สถานท่ี

30,000 30,000 31,900 61,900

67. โครงการงานประชาสัมพันธ์
25,000 25,000 25,000 50,000

68. โครงการปรับปรุงภูมทัิศน์
ภายในวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง

10,000 10,000 23,200 33,200

69. โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง

200,000 200,000 200,000

70. โครงการสนบัสนนุ
แบบฟอร์มของพนกังานรักษา
ความปลอดภัย

2,100 2,100 2,100

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบ ป ระมาณ

ผลผลติ โครงการ
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รวมทั้งสิน้
เงิน รายได้ เป็ น เงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์  วิจยัสร้างองค์ความรู้  รวม

1.
โครงการ

สนบันสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนบุาลจน
จบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

2. 
โครงการยายและ
ยกระดับอาชีว

ศึกษา
ทวภิาคี

3.
โครงการพัฒนา
รูปแบบและ

ยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อม สร้าง 

เพื่อชุมชน
(Fix it Center)

4. 
โครงการอดุหนนุ
นกัเรียนอาชีว

ศึกษาเพื่อ
แกป้ัญหาความ
ยากชนในชนบท

(อศ.กช.)

5.
 โครงการอดุหนนุ
องค์การเกษตรกร

ในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

(อกท.)

6.
โครงการส่งเสริม
การประกอบ

อาชีพอสิระในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีว
ศึกษา

7.
โครงการฝึกอบรม

และพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น
Smart  Farmer

8. 
โครงการอดุหนนุ

ทุนการ
ศึกษาเฉลิมราช

กมุารี

9.
โครงการปลูก
จิตส านกึรักษา
ทรัพยากรป่าไม้

 รวมทั้ งสิน้  บกศ .

71. โครงการจัดงานมทิุตาจิต
แด่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

15,000 15,000 17,700 32,700

72. โครงการพัฒนาผู้สอนในการ
เขียนแผนการสอนแบบมุง่เนน้
สมรรถนะอาชีพ

16,000 16,000 16,180 32,180

รายก ารค่ าใช้จ่าย/รายจ่ายต ามงบประมาณ

ผลผลติ โครงการ

แผนการใชจ่้ายเงินตามแผนปฏิบัตกิาร (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

 



~ 31 ~ 
 

โครงการที ่ 1 
โครงการงานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิรัตน์  ทองค า 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3. ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนงานและงบประมาณด้านการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  วางแผนการ
ใช้ทรัพยากร จัดท าแผนหลัก จัดท างบประมาณประจ าปี แผนการใช้เงินบ ารุงการศึกษา ตลอดจนการควบคุม
การใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาได้พิจารณาและผ่านการ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
จ าเป็นจะต้องจัดหาวัสดุ งานวางแผนฯจึงเขียนโครงการรองรับงานดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดท าแผนหลัก แผนปฏิบัติการประจ าปี และค าขอตั้งงบประมาณ 

5.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ให้สามารถด าเนินงาน 
       ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี และค าขอตั้ง 
           งบประมาณ จ านวน 20 เล่ม 

6.1.2 ควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและแผนปฏิบัติประจ าปี 
6.1.3 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบแผนปฏิบัติ    

           การประจ าปี 
  6.1.4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานต่างๆ จ านวน 10 ฉบับ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  สามารถจัดท าข้อมูล รายงาน วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานโครงการ 
 ให้เป็นตามแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            

2. ควบคุมการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

            

3. ควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ งาน/
โครงการ 

            

4. ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

            

5. จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ                        

            

6. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  7,100 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 6,000  
3. ค่าวัสดุ 1,100  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 7,100  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผน 

2562 
20 เล่ม 300 6,000  

รวม   6,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ตรายาง 2 อัน 500 1,000  
2. ซองใส่เอกสารขยายข้าง 20 ซอง 5 100  

รวม   1,100  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถจัดท าข้อมูล รายงาน วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงาน/โครงการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบแผนปฏิบัติการ     
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นายวิรัตน์  ทองค า)                          (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                               ลงชื่อ          
                   (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

         ลงชื่อ                   
                                                       (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  2 
โครงการปาล์มน้ ามัน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิรัตน์  ทองค า  
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีความส าคัญของทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นพืชที่มีความต้องการ
ของตลาด ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ปรับปรุงแปลงปาล์มน้ ามันของวิทยาลัยฯ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ฝึกทักษะวิจัยของนักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 บ ารุงรักษาปาล์มน้ ามันให้มีความอุดมสมบรูณ์จะท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

5.2 เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยของนักเรียนนักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ต้นปาล์มน้ ามันมีสภาพที่สมบรูณ์เป็นการเพ่ิมผลผลิต 
  6.1.2 สถานศึกษามีรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 150,000 บาท 

 6.1.3 เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยกบันักเรียนนักศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ปาล์มน้ ามันสมบูรณ์พร้อมที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. บ ารุงรักษา             
2. เก็บเก่ียวผลผลิต             
3. นักเรียนนักศึกษาท า

การวิจัย 
            

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  453,500 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 279,500  
3. ค่าวัสดุ 174,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 453,500  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 ค่าตัดแต่งทางปาล์มน้ ามัน 3,300 ต้น 15 49,500  
 ค่าจ้างตัดปาล์มน้ ามัน   230,000  
 รวม   279,500  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ปุ๋ย 14-7-35 200 กส. 870 174,000  

รวม   174,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 100  คน 
 10.2 จ าหน่ายผลผลิตได้ 1,000,000 บาท 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปผลการจ าหน่ายผลผลิต      
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นายวิรัตน์  ทองค า)                          (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                              ลงชื่อ          
                  (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

         ลงชื่อ                   
                                                       (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                           ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  3 
โครงการยางพารากรีด 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางธัญลกัษณ์  อุยสุย 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโครงการยางพารากรีด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังในปัจจุบันมีพ้ืนที่สวนยางพารากรีด
ทั้งหมดประมาณ 132 ไร่ จะต้องดูแลรักษาให้ยางพาราสมบูรณ์เปลือกนิ่ม สามารถท าการกรีดได้ง่ายให้
ผลผลิตอยู่ในระดับดี จะต้องท าการบ ารุงรักษาท าการปราบวัชพืชและใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝนโดยใส่ปุ๋ย  2  กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยเริ่มเปิดกรีดปลายเดือนเมษายนของทุกปี และปิดกรีดต้นเดือน
มีนาคมของทุกปี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 บ ารุงรักษาสวนยางพาราเปิดกรีดให้เจริญเติบโตได้ดี เปลือกนิ่ม กรีดง่าย เปลือกงอกใหม่เร็ว 
 5.2 ผลิตยางแผ่น เศษยาง จ าหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

5.3 ฝึกทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
6.1.1 บ ารุงสวนยาง 132 ไร่ 
6.1.2 ผลิตยางแผ่นเศษยาง จ าหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัย 
6.1.3 ฝึกทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 ผลิตยางแผ่นคุณภาพดีเพ่ือจ าหน่าย 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เรื่องยางพารา  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  120,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 64,500  
4. ค่าครุภัณฑ์ 55,500  

รวมทั้งสิ้น 120,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ปุ๋ย สูตร 19-5-18 50 กส. 800    40,000   
2. กรดฟอร์มิก ขนาด 35 ลิตร 5 ถัง 1,900      9,500   
3. ตะแกรง ขนาด 8 นิ้ว 6 แผ่น 80 480  
4. อ่ืนๆ      14,520   

รวม      64,500  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. จักรรีดยางติดมอเตอร์ 3 ตัว 18,500 55,500  

รวม   55,500  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ต้นยางพาราเจริญเติบโตดีเปลือกนิ่มกรีดง่าย 
 10.2 ยางแผ่นคุณภาพดี 20,000 กิโลกรัม เศษยาง 2,000 กิโลกรัม 
 10.3 นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะ จ านวน 60 คน 
 10.4 สถานศึกษามีรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 
11. การติดตาม  และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปผลการจ าหน่ายผลผลิต 

                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางธัญลักษณ์  อุยสุย)                (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 
 

 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  4 
โครงการงานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพิกุล  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานส่งเสริมการผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ เป็นงานที่ต้องดูแลการจ าหน่ายผลผลิตและส่งเสริม
การค้าเชิงธุรกิจเกี่ยวกับผลผลิตของวิทยาลัยฯ และการประกอบธุรกิจของนักศึกษาเพ่ือให้มีศักยภาพในการ
ผลิตต่อไปในอนาคตได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหาวัสดุส านักงานใช้ในการด าเนินงานดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนับสนุนวัสดุในการด าเนินงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

5.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
   6.1.1 แบบรายงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จ านวน 5 แบบ 
  6.1.2 นักศึกษาท าโครงการ จ านวน 5 กลุ่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

จัดท ารายงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจได้ครบถ้วนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  1,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 1,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 1,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาดเอ4 5 ห่อ 108 540  
2. น้ าหมึกชนิดเติมสีด า ยี่ห้อ cannon 2 ขวด 140 280  
3. กระดาษคาร์บอน 1 กล่อง 180 180  

รวม   1,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีวัสดุส าหรับใช้ในการสนับสนุนงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจอย่างพอเพียง 
 10.2 นักศึกษามีรายได้สนับสนุนการเรียน 
11. การติดตาม  และการประเมิลผลโครงการ 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางพิกุล  ช่วยนวล)               (นางพิกุล  ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 

 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  5 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายไว้ 12 ข้อ ในการพัฒนาศักยภาพ  บูรณา
การการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อ คือความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ สถาน
ประกอบการ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ประสบการณ์
จริงและเกิดแนวคิดที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองเมื่อจบการศึกษาศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ท า
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการสร้างจิตส านึกใน
การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ได้เห็นการประกอบอาชีพจากสถานที่จริง และเป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดวิสัยทัศน์ แนวคิด ในสาขาอาชีพที่ต้องการด าเนินธุรกิจ 
 5.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ได้เห็นการท างานในสถาน   
       ประกอบการจริง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จ านวน 50 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
นักเรียน นักศึกษาเห็นโลกทัศน์การเป็นผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. เสนอโครงการอนุมัติ             
3. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.   อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา   อ่ืนๆ  งบประมาณ 24,300 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 1,800  
2. ค่าใช้สอย 21,300  
3. ค่าวัสดุ 1200  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 24,300  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 3 ชั่วโมง 600 1,800  

รวม   1,800  

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง 1 คัน 12,000 12,000  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน นักศึกษา 45 คน 180 8,100  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 5 คน 240 1,200  

รวม   21,300  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,200 1,200  

รวม   1,200  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาเห็นโลกทัศน์ของการประกอบอาชีพ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาชีพจากสถานที่จริง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ตามแผนธุรกิจ 
11. การติดตาม  และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมิน 
 11.2 สรุปและรายงานผล 
  
 
 

 ลงชื่อ                   ผู้รับผิดชอบโครงการ   ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม)         (นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 
 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 
 
 
 

 

                                            ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  6 
โครงการสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับฐานราก เพ่ือต้องการ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการวางแผน การบริหารจัดการ การผลิตและการวางแผนธุรกิจ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ท าโครงการสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและ
การเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้
ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ และฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี
ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดีในการเป็นผู้ประกอบการ 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 
5.3 เพ่ือฝึกทักษะในการเขียนแผนธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จ านวน 50 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียน นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจได้ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. เสนอโครงการอนุมัติ             
3. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.   อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา   อ่ืนๆ งบประมาณ  24,220 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 7,200  
2. ค่าใช้สอย 10,000  
3. ค่าวัสดุ 7,020  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 24,220  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 12 ชั่วโมง 600 7,200  

รวม   7,200  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ/คน (2 วัน) 50 คน 100 5,000  
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ/คน (2 วัน) 50 คน 100 5,000  

รวม   10,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษ A4 5 รีม 108 540  
2. กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรมีกรอบ 2 ห่อ 380 760  
3. หมึกพิมพ์ HP 678 4 ตลับ 390 1,560  
4. แฟ้มใส่เอกสาร A4 4 โหล 150 600  
5. สีเมจิก 2 กล่อง 170 340  
6. กระดาษพรูพ 10 แผ่น 2 20  
7. ดินสอ 4 โหล 50 200  
8. ยางลบ 4 โหล 50 200  
9. ป้ายไวนิล 1 ป้าย 600 600  

10. ป้ายศูนย์บ่มเพาะ 1 ป้าย 1,000 1,000  
11. โฟมบอร์ดโครงสร้างคณะกรรมการ 1 แผ่น 1,200 1,200  

รวม   7,020  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และมีจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 
 10.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการเลือกประกอบธุรกิจ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมิน 
 11.2 สรุปและรายงานผล  

                                      

ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
  (นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม)         (นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                 (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

      ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  7 
โครงการพัฒนาคุณภาพงานการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงศักดิ์ คงมนต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของวิยาลัยฯ เป็นปัจจัยส าคัญในการให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างทั่วถึง ซึ่งจะให้เกิดการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุดนั้น ต้องมีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย เพียงพอในการใช้งาน 

5.2 เพ่ือให้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายที่มีอยู่มีสภาพพร้อมใช้งาน 
       สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเละลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาจากการใช้งานไม่ให้เกิดปัญหา 
       ขัดข้อง และความเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ 

5.3 เพ่ือให้เจ้าที่ได้รับความปลอดภัย มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและพึงพอใจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วงของวิทยาลัยฯ 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 ผลผลิต เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความส าคัญในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง 
6.1.2 ผลลัพธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงของวิทยาลัยฯ ใช้งานได้อย่างเต็ม   

         ประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัยและมีความพึงพอใจในการใช้งาน  



~ 52 ~ 
 

7. สถานทีด่ าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ รอผล
การอนุมัติ 

            

2. ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อ 

            

3. ซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

            

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  43,095 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 43,095  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 43,095  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. แปรงปัดท าความสะอาด 

(แปรงทาสีขนาด 2 นิ้ว) 
1 ด้าม 35 35  

2. ไขควงหัวแม่เหล็กแบบด้ามยาว 
(ปากแฉก+ปากจีบ) 

1 ชุด 370 370  

3. ซิริโคนระบายความร้อน CPU 10 หลอด 70 700  
4. สายรัดเคเบิ้ลไทร์ ขนาด 8 นิ้ว 5 ถุง 40 200  
5. เป่าลมโบเวอร์แรง 500W 1 เครื่อง 700 700  
6. คีมตัดปากเฉียง ขนาด 8 นิ้ว 1 ชิ้น 170 170  
7. คีมปากจิ้งจก ขนาด 8 นิ้ว 1 ชิ้น 170 170  
8. Mainboard 5 ชิ้น 2,500 12,500  
9. Ram for PC 8 GB 5 ชิ้น 1,800 9,000  

10. HDD SSD 240 GB 5 ชิ้น 1,500 7,500  
11. Power Suppy 5 ชิ้น 1,100 5,500  
12. Mouse+Keyboard 5 ชิ้น 1,250 6,250  

รวม   43,095  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งาน มีเสถียรภาพ  
         มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  

10.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และให้ความสนใจดูแล ให้มีความพร้อม
         ในการใช้งานตลอดเวลา 

10.3 ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้บริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการให้บริการการดูแล 
         บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
 11.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 

 

ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ                    หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นายเกรียงศกัดิ์  คงมนต์)          (นางสาวภัสวัช  จันทรเดิม) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                             ลงชื่อ          
                  (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

        ลงชื่อ                   
                                                       (นายเจษฎา ธนะสถิตย์)  
                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  8 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายเกรียงศักดิ์ คงมนต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3. ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯอยู่ในสภาพเก่าและช ารุด อุปกรณ์เครือข่ายบางตัวผ่านการ
ซ่อมบ ารุงมาหลายครั้ง  อุปกรณ์ยังไม่รองรับการการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงระบบเครือข่ายไม่
ครอบคุลมพ้ืนที่ที่ให้บริการ ในแผนกต่าง ๆยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้และการ
ติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่สามารถท าได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอน การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนการสอน ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นถึงประโยชน์และ
ความส าคัญในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน มีทักษะชีวิตและอาชีพ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยฯตามมาตรฐานที่ก าหนดน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานของวิทยาลัยฯ ต่อไป  

ทางงานศูนย์ข้อมูลฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของวิทยาลัยฯ จึงจัดท าโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
ปรับปรุงและขยายขยายพ้ืนที่การให้บริการให้ครอบคลุม เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายใน
วิทยาลัยฯ ตลอดจนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอก ตรวจสอบสถานะและบริหาร
จัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งาน
และระบบงานที่เพ่ิมในอนาคตได้ 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ 

5.2 เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของ
       วิทยาลัยฯ 

5.3 เพ่ือตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมในอนาคต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
6.1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ จ านวน 1 ระบบ 
6.1.2 อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ต 

            เพ่ือการเรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1.2 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัย 

                   เพ่ิมข้ึน  
6.1.3 สามารถตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมี 

          ประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานและ     
          ระบบงานที่เพ่ิมในอนาคต 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ รอผล
การอนุมัติ 

            

2. ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อ 

            

3. ด าเนินติดตั้งอุปกรณ์
และ System 
Config  

            

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  429,700 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 150,000  
3. ค่าวัสดุ 26,800  
4. ค่าครุภัณฑ์ 252,900  

รวมทั้งสิ้น 429,700  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าติดตั้งและเดินสายสัญญาณ  

Fiber Optic 
1 ระบบ 150,000 150,000  

รวม   150,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. สายสัญญาณ UTP LAN CAT6 

(600MHz) 
2 ลัง 5,000 10,000  

2. สายสัญญาณ UTP LAN CAT6 
Outdoor (600MHz) 

2 ลัง 6,500 13,000  

3. หัว RJ45 CAT6 100 ตัว 10 1,000  
4. ชุดเข้าหัวสัญญาณ RJ45 1 ชุด 2,800 2,800  

รวม   26,800  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM 1 เครื่อง   35,500 35,500  
2. Cisco SG350-28SFP-K9-EU 24 

Port 10/100/1000 Managed 
Switches 

1 เครื่อง  21,500 21,500  

3. Cisco SG250 24 Port 
10/100/1000 

1 เครื่อง 7,500 7,500  

4. Cisco SG350-10P 10 Port 
10/100/1000 Managed 
Switches 

8 เครื่อง   9,500 76,000  

5. Access Point UBiQUiTi UniFi AC 
PRO N450/AC1300 Mbps Dual 
Band 2.4/5.0GHz 

12 เครื่อง  6,500 78,000  

6. SFP Single Mode 1.25G 16 ตัว 1,400 11,200  
7. UPS 800 VA EMPow 8 เครื่อง  1,500 12,000  

รวม   252,900  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10.2 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยเพิ่มข้ึน
 10.3 สามารถตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมในอนาคต 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายของอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา
 11.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
                                    
 

ลงชื่อ             ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ                    หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นายเกรียงศักดิ์  คงมนต์)          (นางสาวภัสวัช  จันทรเดิม) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
                                          
 

                                              ลงชื่อ          
                (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
     
 

                                              ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  9 
โครงการปรับปรุงโรงเรือนเก็บยางพาราแผ่นดิบและโรงเรือนท ายางพาราแผ่นดิบ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางธัญลกัษณ์  อุยสุย 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีการบริหารจัดการฟาร์มยางพาราเปิดกรีดที่เป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ ส าหรับ
ใช้พัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากโรงเรือนเก็บยางพาราแผ่น
ดิบซึ่งใช้เก็บยางพาราแผ่นดิบหลังจากผู้กรีดท ายางพาราแผ่นดิบแล้ว หลังคาเกิดการช ารุดเสียหายเนื่ องจาก
กระแสมที่พัดแรงในช่วงฤดูฝน ท าให้แผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีทหลุดออกจากไม้และปลิวตกลงมา เมื่อฝนตกน้ า
จงลงในโรงเรือน ท าให้ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม 
เพ่ือให้โรงเรือนสามารถใช้เก็บรักษายางพาราแผ่นดิบได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้โรงเรือนอยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ 

5.2 เพ่ือให้ยางพาราแผ่นดิบที่เก็บรักษาในโรงเรือนมีความปลอดภัย และมีคุณภาพความต้องการของ
       ตลาด 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ        
   6.1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาโรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ  
            พ้ืนที่กว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร  
   6.1.2 ใช้กุญแจคล้องประตูโรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ โรงเรือนท ายางพาราแผ่นดิบ  
           จ านวน 2 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 โรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ พื้นที่กว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร ได้รบั
          การปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมที่จะใช้เก็บยางพาราแผ่นดิบได้อย่างปลอดภัย 

   6.1.2 ประตูโรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ และโรงเรือนท ายางพาราแผ่นดิบมีกุญแจ
            คล้อง ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของวิยาลัยฯ  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. อนุมัติโครงการ             
2. ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง 
            

3. เก็บรักษายางพารา 
แผ่นดิบและท า
ยางพาราแผ่นดิบ 

            

4. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  30,048  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 4,896  
3. ค่าวัสดุ 25,152  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 30,048  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา

โรงเรือนเก็บยางพาราแผ่นดิบ 
16.32 ตร.ม. 300 4,896  

รวม   4,896  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. แผ่นเมทัลชีท ยาว 3.40 เมตร 6 แผ่น 627 3,762  
 กว้าง 0.80 เมตร     

2. เหล็กเส้นแป ยาว 5 เมตร 3 เส้น 380 1,140  
3. สกรูยึดแผ่นเหล็กหลังคาเมทัลชีท  1 กล่อง 200 200  
 ยาว 1.5 นิว้     

4. ครอบหลังคา กว้าง 0.40 เมตร 1 แผ่น 800 800  
 ยาว 5 เมตร      

5. ชุดกุญแจคล้องประตู 2 ชุด 250 500  
6. ตะกงใส่น้ ายางส าหรับท ายางแผ่น 125 ใบ 150 18,750  

รวม   25,152  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 โรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ และโรงเรือนท ายางพาราแผ่นดิบ อยู่ในสภาพที่แข็งแรง 
             เรียบร้อยพร้อมใช้งาน          
  10.2 เก็บรักษายางพาราแผ่นดิบและทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัยฯ ได้อย่างปลอดภัย 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง 
 11.2 รายผลการด าเนินโครงการสิ้นปีงบประมาณ  

                                       
 
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นางธัญลักษณ์  อุยสุย)                (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                               ลงชื่อ          
                   (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

          ลงชื่อ                   
                                                       (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  10 
โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือการทดสอบ V-NET 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวนชุจรี  เสาวภาคย์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2  
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET ) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ     ของผู้เรียนด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ตามการจัดการศึกษาในหลักสูตรการ
อาชีวศึกษา ทุกสาขาวิชาในรายวิชาหมวดทักษะชีวิต ฉะนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือเข้ารับการ
ทดสอบ  V-NET ประจ าปีการศึกษา 2562 และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและรายงานผลตามมาตรฐานสถานศึกษาใน มาตรฐานที่ 2 ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถทั่วไป ของผู้เรียนตาม
       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
       พุทธศักราช 2557 

5.2 เพ่ือเตรียมสื่อประกอบการติวก่อนการสอบ V-NET 
5.3 เพ่ือเตรียมบุคลากรและก าหนดช่วงเวลาการให้ความรู้แบบเข้ม 
5.4 เพ่ือจัดท า แจกเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านและได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ 50 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 55 คน 
6.1.2 นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน 72 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา                                                           
 V-NET ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. จัดเตรียมสื่อ
ประกอบการติวแบบ
เข้มแก่ผู้เรียนเพ่ือ
เตรียมสอบ   V-NET 

            

2. ด าเนินการติวแบบ
เข้ม 

            

3. จัดท าเกียรติบัตร
ให้แก่ผู้สอบผ่านและ
ได้คะแนนรวม
มากกว่าร้อยละ 50 

            

4. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  24,990 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 24,990  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 24,990  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1.  หนังสือหรือเอกสารติวเข้มระดับ ปวช. 55 ชุด 150 8,250  
2.  หนังสือหรือเอกสารติวเข้มระดับ ปวส. 72 ชุด 150 10,800  
3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 10 รีม 135 1,350  
4. หมึกพิมพ์ Hp Laserjet  85 A 1 กล่อง 2,500 2,500  
5. หมึกพิมพ์ Hp Deskjet  46 ด าและสี 2 กล่อง 390 780  
6. ดินสอด า 2 B 10 โหล 50 500  
7. ยางลบอ่อน 10 โหล 54 540  
8. กระดาษท าเกียรติบัตร 1 ห่อ 270 270  

รวม   24,990  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส. 2 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบอยู่ในระดับดี 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 รายงานผลการทดสอบ V-NET จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
 
                                      

ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์)         (นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์) 
    …………/…………./…………                                    …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  

                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  11 
โครงการงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวนชุจรี  เสาวภาคย์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานวัดผลและประเมินผลการเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
จึงได้จัดท าโครงการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
       และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

5.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเรื่องอ่ืนๆที่
       เกี่ยวข้อง 

5.3 ใช้โปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ ในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผล 
                 การเรียน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

  6.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ                 
           จัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียน จ านวน 35 คน 

 6.1.2 ด าเนินการประเมินผลการเรียน จ านวน 380 รายวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1.2 ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
รายวิชาที่เปิดสอน
ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 
ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

            

2. ด าเนินการเกี่ยวกับ
การโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์
และเรื่องอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

            

3. จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการ
วัดผลและประเมินผล
การเรียน 

            

4. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  21,230 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 10,000  
3. ค่าวัสดุ 11,230  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 21,230  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
 1  ชุด 10,000 10,000  

รวม   10,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A 4 20 รีม 135 2,700  
2. กระดาษสี A4 80 แกรม 2 รีม 220 440  
3. หมึกพิมพ์ Hp Laserjet 85 A 2 หลอด 2,500 5,000  
4. หมึกพิมพ์ HpDeskjet 46 ด าและสี 2 กล่อง 390 780  
5. สติ๊กเกอร์เสนอเซ็น 2 กล่อง 90 180  
6. ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงิน สีด า สีแดง  1 โหล 100 100  
7. น้ ายาลบค าผิด 2 แท่ง 80 160  
8. ปากกาเน้นข้อความ 1 แท่ง 80 80  
9. คลิปด าเบอร์ 108  2 โหล 70 140  

10. อ่ืนๆ   1,650  
รวม   11,230  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 วัดผลและประเมินผลการเรียนจ านวน 380 รายวิชาได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง   
         ศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
 10.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปี 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการจากรายงานผลการเรียนและการประเมินผล 
 
                                      

ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์)         (นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์) 
    …………/…………./…………                                    …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  12 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์  และนางเสาวภา  เพชรสุทธิ ์
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาแ ละการประเมินผลการเรียนตามหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
นักเรียนนักศึกษาต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกประเภทวิชาและสาขาวิชาครอบคลุม อย่างน้อย 3 
ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ โดยมี
การก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา 
       เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
       เห็นสมควร 
 5.2 เพ่ือจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตาม   
       มาตรฐานวิชาชีพ 
 5.3 เพ่ือจัดคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร                    
       วิชาชีพชั้นสูง 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        
 6.1.1 ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.  55  คน 
 6.1.2 ผู้เรียนระดับชั้น ปวส.  72  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ 100 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. แต่งตั้งกรรมการ

ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

            

3. ด าเนินการจัดสอบ             
4. สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  18,080 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 14,400  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 3,680  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 18,080  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 10 คนๆละ  1 วัน 
10 คน 800 8,000  

2. ค่าตอบแทนการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 4 คนๆละ  2 วัน 

4 คน 1,600 6,400  

รวม   14,400  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษถ่ายเอกสารดับเบิ้ลเอ A4 10 รีม 135 1,350  
2. หมึกพิมพ์เบอร์Hp   Inkjet ส ี 2 ตลับ 390 780  
3. หมึกพิมพ์เบอร์ Hp  Inkjet สีด า 2 ตลับ 390 780  
4. ซองสีน้ าตาล 50 ซอง 6 300  
5. กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 1 ขวด 50 50  
6. เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 3 6 กล่อง 10 60  
7. เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 1โหล 60 60  
8. กระดาษการ์ด A 4/120 แกรม สีขาว 2 ห่อ 90 180  
9. แผ่น CD 2 โหล 60 120  

รวม   3,680  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 55 คน และผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 2 จ านวน 72 คน เข้ารับการ  
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 11.2 การรายงานผลตามตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 
   
 ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์)           (นางสาวนุชจรี  เสาวภาคย์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
                                         
                                           ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                  …………/…………./………… 

 

      ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
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โครงการที่  13 
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพิกุล  ช่วยนวล นางสาวภัสวชั  จันทรเดิมและนางสาวขนิษฐา  อักษรทอง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากระบบไฟฟ้าของแผนกวิชาธุรกิจเกษตร มีระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร ท าให้อุปกรณ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงานเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและจัดซื้อ
อุปกรณ์ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) เพ่ือดูแลรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ในการปฏิบัติงานสร้างค วาม
ปลอดภัยให้กับผู้เรียนและผู้ใช้งาน พร้อมทั้งท าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าให้เสถียร 

5.2 เพ่ือรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สามารถท างานได้
       อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน               

5.3 เพ่ือท าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 มีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) จ านวน 4 เครื่อง 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 เพ่ือปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าให้เสถียร 
6.1.2 เพ่ือรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า  

          ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน  
6.1.3 เพ่ือท าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ   
รอผลอนุมัติ 

            

2. ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อ 

            

3. ท าการติดตั้งอุปกรณ์
ดังกล่าว 

            

4. สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.  อุดหนุนฯ  บ ารุงการศึกษา   อ่ืนๆ งบประมาณ 140,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ -  
4. ค่าครุภัณฑ์ 140,000  

รวมทั้งสิ้น 140,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ)  ไม่มี 
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

(Stabilizer) 
4 เครื่อง 35,000 140,000  

รวม   140,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เพ่ือปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าให้เสถียร 
 10.2 เพ่ือรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้สามารถท างาน
         ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน 
 10.3 เพ่ือท าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ติดตามประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) 
 11.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  

                                      
   ลงชื่อ                          ลงชื่อ                                         ลงชื่อ 
           (นางพิกุล  ช่วยนวล)         (นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง)                (นางสาวภัสวัช จันทรเดิม)                                
  ผู้รับผิดชอบโครงการ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ                         ผู้รับผิดชอบโครงการ                
 …………/…………./…………            …………/…………./…….…                   …………/…………./………… 
                              

                                             ลงชื่อ   
                                                     (นางพิกุล  ช่วยนวล)  
                                                  หัวหน้าแผนก/หวัหน้างาน 
                                                   …………/…………./………… 

           
                                             ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                   …………/…………./………… 

 

                                             ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

    …………/…………./………… 
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โครงการที่  14 
โครงการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรีดาวรรณ  ไทยกลาง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ ให้พร้อมในการจัดการเรียน การสอน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุดและเพ่ือปรับปรุงห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ ให้พร้อมใช้งาน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศ ในการจัดการเรียนรู้ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 

5.2 เพ่ือพร้อมใช้งานในการฝึกทักษะการพิมพ์ให้กับนักเรียน 
5.3 เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการพิมพ์ให้กับนักเรียน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ  จ านวน 10 เครื่อง         

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  10,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 10,000  
3. ค่าวัสดุ -  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 10,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ 10 เครื่อง 1,000 10,000  

รวม   10,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ)  ไม่มี 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษที่มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
                                      
 

ลงชื่อ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางปรีดาวรรณ  ไทยกลาง)               (นางพิกุล  ช่วยนวล) 
       …………/…………./…………                                    …………/…………./………… 

 
 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                  …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 …………/…………./………… 
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โครงการที่  15 
โครงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอันมีองค์ประกอบของรัฐ ประชาชน และภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานอาชีวเกษตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นอาชีพสู่
ชุมชนท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ไก่ที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอนของนักเรียนนักศึกษา และเหมาะกับการเลี้ยงในท้องถิ่นและการบริโภคในครัวเรือน ตลอดจน  
การรวบรวมสายพันธุ์ไก่หายากเพ่ือใช้ในการศึกษาและการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้ตาม ในการด าเนินชีวิต
ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

5.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลการจัดการเลี้ยงดูและปรับปรุงพันธุ์ 
5.3 เพ่ือหารายได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 5.4 เพ่ือรวบรวมพันธุ์ไก่ชนิดต่าง ๆ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้บริการผู้เรียนและบุคคลภายนอก จ านวน 100 คน/ปี 

 6.1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร ประมาณ 50 คน/ปี 
6.1.3 เลี้ยงพ่อพันธุ์เพ่ือผลิตลูกไก่เบตรัง จ านวน 30 ตัว 

 6.1.4 เลี้ยงแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกไก่เบตรัง  จ านวน 100 ตวั 
  6.1.5  ผลิตลูกไก่เบตรัง จ านวน 10,000 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง   
6.1.2 วิทยาลัยฯมีฟาร์มไก่พ้ืนเมืองที่มีสภาพดีในพ้ืนที่จ ากัดเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  93,800  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 9,000  
3. ค่าวัสดุ 62,800  
4. ค่าครุภัณฑ์ 22,000  

รวมทั้งสิ้น 93,800  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมตู้ฟักไข่ 3 ตู้ 3,000 9,000  

รวม   9,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ยาปฏิชีวนะ   1,000  
2. วัคซีน   500  
3. วัสดุรองพ้ืน 100 ถุง 15 1,500  
4. ค่าอาหารไก่เล็ก 20 ถุง 530 10,600  
5. อาหารไก่รุ่น 20 ถุง 340 6,800  
6. อาหารไก่สาว 20 ถุง 340 6,800  
7. อาหารไก่ไข่ 80 ถุง 445 35,600  

รวม   62,800  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. ไก่ไข่สาว 100 ตัว 180 18,000  
2. ไก่เบตง 100 ตัว 50 5,000  

รวม   22,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงไก่ 
 10.2 มีรายได้จากการจ าหน่ายลูกไก่ จ านวน 10,000 ตัว เป็นเงิน 300,000 บาท 
 10.3 มีฟาร์มไก่พ้ืนเมือง จ านวน 50 ตัว จ านวน 6 สายพันธุ์ เป็นฟาร์มตัวอย่าง 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 
 11.2 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุกสิ้นปี  

                                      
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นายสุนันท์  ช่วยนวล)              (นายสุนันท์  ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                                                  …………/…………./………… 
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โครงการที่  16 
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   () 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังมีโรงเรือนเอ้ือต่อการเลี้ยงไก่ไข่และเป็นแหล่งการเรียนรู้ วิจัยของครู
และนักเรียน ตามนโยบายภาครัฐที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้งส่งเสริมงานฟาร์มของสถานศึกษามีรายได้จาก
การด าเนินงานตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น ทางด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ประยุกต์ใช้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจปัจจุบัน 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือสนับสนุนวัสดุฝึกของนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

5.2 เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการศึกษาวิจัยของครูและผู้เรียน 
5.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฟาร์มของสถานศึกษาให้มีรายได้เข้าวิทยาลัย 
5.4 เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 แหล่งเรียนรู้บริการผู้เรียนและบุคคลภายนอก จ านวน 200 คน  
6.1.2 บูรณาการงานวิจัยของครูและผู้เรียน จ านวน 5 เรื่อง 

  6.1.3 มีรายได้จากการขายผลผลิตไข่ 288,000 ฟอง (ผลผลิตเฉลี่ย 80% ของฝูง 
           1,000 ตัว) ฟองละ 2.60 บาท เป็นเงิน 748,800 บาท 
  6.1.4 มีรายได้จากการขายไก่ปลดระวาง จ านวน 300 ตัว ตัวละ 50 บาท  
           เป็นเงิน 15,000 บาท 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
6.1.2 ใช้ทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการ             
3.  สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  726,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 726,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 726,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าอาหารไก่ไข่ระยะไข่ 1,440 กส. 450 648,000  
2. ค่ายา/วัคซีน 1,000 ตัว 2 2,000  
3. ไก่สาว 300 ตัว 190 57,000  
4. ค่าซ่อมส่วน อะไหล่ซ่อมกรงตับ   19,000  

รวม   726,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงไก่ไข่ 
 10.2 บูรณาการการเลี้ยงไก่ไข่สนับสนุนงานวิจัยของครูและนักเรียน 
 10.3 มีรายได้จากการด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลงานทุกสิ้นเดือน 
 11.2 สรุปผลการด าเนินโครงการสิ้นปีงบประมาณ  
 
 
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)              (นายสุนันท์  ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                       …………/…………./………… 

 

 
                                            ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตร 
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โครงการที่  17 
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเลี้ยงโคเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปัจจุบันแผนก 
วิชาสัตวศาสตร์ มีพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกและโคพ้ืนเมือง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการจัดการดูแลตามหลักวิชาการ  
เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อก าแพงแสน และโคพ้ืนเมืองให้สามารถใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
       สอนและฝึกทักษะให้นักศึกษา 

5.2 เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เป็นแหล่งอาหารหยาบ 
5.3 เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        

6.1.1 เลี้ยงโคเนื้อและโคพ้ืนเมือง จ านวน 10 ตัว 
6.1.2 ปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับตัดสด จ านวน 1 ไร่   

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 มีโคเนื้อและโคพ้ืนเมือง ที่แข็งแรงสมบูรณ์   
6.1.2 มีแปลงพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  11,150 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 11,150  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 11,150  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ยาปฏิชีวนะ 5 ขวด 450 2,250  
2. เนกาซันท์ 6 ขวด 150 900  
3. เชือกใยยักษ์ 1 ม้วน 6,000 6,000  
4. ที่ใส่จมูกโค 20 อัน 50 1,000  
5. อะซุนโทน 10 ซอง 100 1,000  

รวม   11,150  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 โคเนื้อและโคพ้ืนเมือง จ านวน 10 ตัว 
 10.2 มีพืชอาหารสัตว์ส าหรับตัดสด จ านวน 1 ไร่ 
 10.3 นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์การเลี้ยงโคที่ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 
 11.2 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุกสิ้นปี  
 
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายสนันท์  ช่วยนวล)              (นายสนันท์  ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  18 
โครงการเลี้ยงสุกร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล  และนายอรุณชัย  คีรีเดช 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเลี้ยงสุกรเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปัจจุบันแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
ไม่มีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกร เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องจัดหาและจัดการเลี้ยงดูตามหลัก
วิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาสุกรพ่อพันธุ์สุกรพันธุ์แท้ดูร๊อกเลือด 100%             

5.2 เพ่ือจัดหาสุกรแม่พันธุ์สุกรพันธุ์ลูกผสม 2 สายเลือด 
5.3 เพ่ือผลิตลูกสุกรจ านวน 80 ตัว 
5.4 เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะให้นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        

6.1.1 เลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์สุกร จ านวน 1 ตัว 
6.1.2 เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์สุกร จ านวน 5 ตัว 
6.1.3 ผลิตลูกสุกรจ านวน 80 ตัว  

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 มีสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์   
6.1.2 นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์การเลี้ยงสุกรที่ถูกต้องตามหลักการและ

          กระบวนการ จ านวน 60 คน  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  252,890 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 127,890  
4. ค่าครุภัณฑ์ 125,000  

รวมทั้งสิ้น 252,890  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. อาหารพ่อพันธุ์สุกร 25 ถุง 480 12,000  
2. อาหารแม่พันธุ์สุกร 75 ถุง 480 36,000  
3. อาหารสุกรอ่อน 20 ถุง 720 14,400  
4. อาหารสุกรเล็ก 30 ถุง 500 15,000  
5. อาหารสุกรรุ่น 50 ถุง 480 24,000  
6. ยาปฎิชีวนะ 5 ขวด 450 2,250  
7. เนกาซันท์ 6 ขวด 150 900  
8. คาโตซาน 6 ขวด 350 2,100  
9. อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และการจัดการ

ฟาร์ม 
  5,000  

10. ฮอร์โมน 10 โดส 75 750  
11. วัคซีน 7 ขวด 70 490  
12. สายยาง ขนาด 1 นิ้ว 1 ม้วน 5,000 5,000  
13. ค่าซ่อมแซมโรงเรือน   10,000  

รวม   127,890  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. สุกรพ่อพันธุ์แท้ดูร๊อกเลือด 100%             1 ตัว 25,000 25,000  
2. สุกรแม่พันธุ์ลูกผสม 2 สายเลือดพันธุ์

แท้ระหว่างพันธุ์แลนด์เรชกับลาร์จไวท์   
5 ตัว 20,000 100,000  

รวม   125,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีสุกรพ่อพันธุ์ จ านวน 1 ตัว 
 10.2 มีสุกรแม่พันธุ์ จ านวน 5 ตัว 
 10.3 จ าหน่ายลูกสุกร จ านวน 40 ตัว ๆละ 1,600 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท 
 10.4 จ าหน่ายสุกรขุน จ านวน 40 ตัว ๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท 
 10.5 นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์การเลี้ยงสุกรที่ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 
 11.2 สรุปประเมินผลการด าเนินงานทุกสิ้นปี 
  

                                      
ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายสุนันท์  ช่วยนวล)                 (นายอรุณชัย  คีรีเดช) 
      …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ                 
              (นายสุนันท์  ช่วยนวล)  
                                                  หัวหน้าแผนก/หวัหน้างาน                                   
                                                   …………/…………./………… 
 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  ช่วยนวล)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                                  
                              …………/…………./………… 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                 …………/…………./………… 
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โครงการที่  19 
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเรวดี  แสงแก้ว 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอาหารและโภชนาการทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5 ชั้นเรียน จ านวนนักเรียน
นักศึกษา 96 คน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสอดรับกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งผล
ให้การจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
          ประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น 

5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และแผนกอ่ืนๆ จ านวน 120 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน 
           ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 120 คน 
  6.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมจ านวนผู้เรียน
           ของวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์

ตามโครงการ 
            

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปรายการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  51,350 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 8,850  
4. ค่าครุภัณฑ์ 42,500  

รวมทั้งสิ้น 51,350  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. จอบพร้อมด้าม 5 ด้าม 250 1,250  

2. มีดพร้าพร้อมด้าม 5 ด้าม 250 1,250  

3. น้ ายาเช็ดกระจก 5 ขวด 120 600  

4. ตะกร้าพลาสติกอย่างหนา 10 อัน 120 1,200  

5. ปลั๊กพ่วง (อย่างดี) 6 อัน 250 1,500  

6. น้ ายาล้างห้องน้ า 5 ขวด 100 500  

7. ไม้กวาดดอกหญ้า 10 อัน 35 350  

8. ไม้กวาดก้านมะพร้าว 5 อัน 40 200  

9. ไม้ถูพ้ืน 4 อัน 200 800  

10. กระดาษดับเบิ้ลเอ 10 รีม 120 1,200  

รวม   8,850  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. โต๊ะปฏิบัติการาแตนเลสทั้งตัว KT 

006 ขนาด 75X150 ซม. 
5 ตัว 5,500 27,500 

 

2. เก้าอ้ีพลาสติกกลม ไม่มีพนักพิงท าจาก
พลาสติกอย่างดี 

50 ตัว 300 15,000 
 

รวม   42,500  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางเรวดี  แสงแก้ว)               (นางเรวดี  แสงแก้ว) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                           ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                  …………/…………./………… 

 
     
 
                                           ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                                                  …………/…………./………… 
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โครงการที่  20 
โครงการบริหารและจัดการห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางปิยะฉัตร  ณ นคร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    ( ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือแม้แต่
ความบันเทิงผ่อนคลาย ของผู้ใช้บริการทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญของสถานศึกษา ในการท าหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และถ่ายทอดสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

  6.1.1 มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการ วารสารทั่วไป 40 ชื่อเรื่อง 
  6.1.2 จัดป้ายนิเทศ/นิทรรศการ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 15 ครั้ง/ป ี
  6.1.3 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และบุคคล         
           ทั่วไปชุมชนใกล้เคียง 800 - 1,000 คน/เดือน  
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.1.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์  
           ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ      
  6.1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป มีสารสนเทศ 
           เพียงพอส าหรับการสืบค้น และสนองตอบความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. จัดซื้อสื่อสารสนเทศ 
และจัดเตรียมพร้อม
ให้บริการ 

            

2. ให้บริการสืบค้น
ข้อมูล ข่าวสาร
ความรู้วิชาการ
สารสนเทศแก่ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา 

            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  29,500 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 3,000  
3. ค่าวัสดุ 27,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 29,500  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  3,000 3,000  

รวม   3,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการ 

และวารสารทั่วไป 40 ชื่อเรื่อง 
  14,000  

2. วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมและเข้าเล่มหนังสือ
ก่อนให้บริการ 

  2,000  

3. พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10,พระราชินี 
และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
ภาพอ่ืนๆ ส าหรับจัดท าป้ายนิเทศ และ
นิทรรศการวันส าคัญและในโอกาส
ต่างๆ 

  5,000  

4. กระดาษ A 4 ดับเบ้ิล A 5 รีม 110 550  
5. กระดาษโฟโต้ A 4/150 แกรม 2 ห่อ 225 450  
6. เครื่องปริ้นเตอร์ HP Ink Tank 1 เครื่อง 4,500 4,500  

รวม   26,500  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีสื่อ สิ่งพิมพ์สารสนเทศให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อความต้องการ 

10.2 ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ  
 10.3 ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 11.2 การรายงานสรุปผล  
 

                                      
ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางปิยะฉัตร  ณ นคร)            (นางปิยะฉัตร  ณ นคร) 
     …………/…………./…………                                    …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 
 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  21 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนจะต้องพัฒนาพุทธิศึกษา หัตถศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา จึงเป็น
บุคคลที่สมบูรณ์พร้อม 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รับผิดชอบวิชาทักษะมนุษย์คือ พลศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ซึ่ง
ทุกคนจ าเป็นต้องใช้วิชาเหล่านี้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือดูแลสถานที่เรียนของนักศึกษาให้สมบูรณ์ 

5.2 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนให้มีความพร้อมในการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ        
ห้องเรียนจ านวน  10 ห้องเรียน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  59,680 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 3,000  
3. ค่าวัสดุ 11,680  
4. ค่าครุภัณฑ์ 45,000  

รวมทั้งสิ้น 59,680  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น   3,000  
 ล้างเครื่องปรับอากาศ     

รวม   3,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ปากกาไวท์บอร์ด 4 กล่อง 240 960  
2. กระดาษเอ4 2 กล่อง 600 1,200  
3. ไม้กวาดดอกหญ้า 10 อัน 60 600  
4. ไม้ถูพ้ืน 4 อัน 300 1,200  
5. น้ ายาล้างห้องน้ า 1 โหล 800 800  
6. น้ ายาเช็ดกระจก 6 ขวด 70 420  
7. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 3 อัน 400 1,200  
8. กรรไกรตัดหญ้า 3 อัน 500 1,500  
9. วัสดุประปา   1,000 ซ่อมอาคาร

เรียนแผนก 
10. วัสดุไฟฟ้า   2,000  
11. กรรไกรเลื่อยโค้ง 2 อัน 400 800  

รวม   11,680  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. เก้าอ้ีนักศึกษาส าหรับเล็คเชอร์ 30 ตัว 1,500 45,000  

รวม   45,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 10.2 ห้องเรียนมีความปลอดภัย 
 10.3 ห้องเรียนมีความสวยงามสะอาด 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 สังเกตพฤติกรรม 
 11.2 แบบสอบถาม   
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์)              (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 
 

 
 

      ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                      …………/…………./………… 
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โครงการที่  22 
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาประมง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางนลินภัสร์  นุชชา 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาประมง  ได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาประมงทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5 ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายของหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม  
เพ่ือสอดรับกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา แผนกวิชาประมงจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาประมง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1 บริการวัสดุ อุปกรณ์ แก่ครูผู้สอนแผนกวิชาประมง จ านวน 4 คน 
 6.1.2 บริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือการเรียนการสอน ประมาณ 50 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนของแผนกประมง 
6.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมจ านวนผู้เรียน

          ของแผนกวิชาฯ 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

  
 

          

4. รายงานผล             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  5,198  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 5,198  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 5,198  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. มีดช าแหละปลา 2 เล่ม 200 400  
2. เขียง 1 อัน 250 250  
3. แปรงขัดบ่อด้ามยาว 5 อัน 200 1,000  
4. ไม้กวาดมือเสือ 5 ด้าม 180 900  
5. ซองถนอมเอกสาร 30 แพ็ค 20 600  
6. แฟ้มสอด  3  ห่วง 12 อัน 129 1,548  
7. ปลั๊กไฟขนาด  5, 10  เมตร 2 อัน 250 500  

รวม   5,198  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จัดซื้อได้ตามแผนงานโครงการ 
 10.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 10.3 บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 11.2 ความพึงพอใจของครูในแผนกและผู้เรียนในการรับบริการ  
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงชื่อ                    หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นางนลินภัสร์  นุชชา)         (นางกัญญารัตน์  รักษาแก้ว) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 

 
 

                                           ลงชื่อ          
                (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                   …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

   …………/…………./………… 
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โครงการที่  23 
โครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ ์
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท า รวบรวมและตรวจสอบ แผนการ
เรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ 
และสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการของหน่วยงานภายนอก เพ่ือจัด
รายวิชา สาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ 
จัดได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

5.2 เพ่ือจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
ด าเนินการตามงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด และท าหน้าที่รับผิดชอบ 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกฝ่าย 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. เสนอโครงการอนุมัติ             
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
4. ประชุมคณะกรรมการ             
5. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  5,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 5,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 5,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. หมึกพิมพ์ HP Laser 1020 2 ตลับ 5,000 5,000  

รวม   5,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ถูกต้องตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ประเมินแบบสอบถาม 
 11.2 สรุปและรายงานผล  
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์)             (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 

 
 
 

      ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                   …………/…………./………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 112 ~ 
 

โครงการที่  24 
โครงการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์   
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) เป็น
การจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ยากจน อาศัยอยู่ในชนบท ขาดโอกาสทางการศึกษาที่จะพัฒนา
ตนเองทางด้านการศึกษาและด้านอาชีพ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) เพ่ือเกษตรกรและผู้สนใจจะได้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษาและวิชาชีพเกษตรกรรม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับเกษตรกรที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชนบทไปสู่ระดับ 
       ที่สูงขึ้น 

5.2 เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรอย่างมีคุณภาพ 
5.3 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 ประชาชนในจังหวัดตรัง ประมาณ 30 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. เสนอโครงการอนุมัติ             
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
4. ประชุม

คณะกรรมการ 
            

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.   อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา  อ่ืนๆ งบประมาณ 100,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 50,000  
3. ค่าวัสดุ 50,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 100,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าใช้สอย   50,000  

รวม   50,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าวัสดุ   50,000  

รวม   50,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษาจบตามโครงสร้างหลักสูตรทุกคน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เรียน 
 11.2 รายงานผลโครงการ  

                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์)             (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                               ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

          ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  25 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ ์
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดนโยบายไว้ 12 ข้อในการ พัฒนา
ศักยภาพ บูรณาการการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาโดย 1 ใน 12 ข้อคือความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเข้าดูงานในสถานประกอบการจะท าให้
พบกับประสบการณ์จริงและมีแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาที่ตนเองเรียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือที่จะน านักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือให้
ทราบแนวทางในการเรียน พบกับประสบการณ์จริงและมีแนวทาง มีวิสัยทัศน์ ในโลกอาชีพที่ตรงตามสาขาที่ตน
เรียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 และครูที่ปรึกษา จ านวน 200 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนนักศึกษาเห็นโลกทัศน์ของการท างานและนักเรียนนักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขา
 วิชาชีพที่ตนเองถนัด 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. เสนอโครงการอนุมัติ             
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
4. ประชุม

คณะกรรมการ 
            

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  32,630  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 4,880  
2. ค่าใช้สอย 26,000  
3. ค่าวัสดุ 1,750  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 32,630     

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 1,000 2,000  

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 12 คน 240 2,880  

รวม   4,880  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 13,000 26,000  

รวม   26,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ป้ายไวนิล 1 แผ่น 1,200 1,200  

2. ของที่ระลึก 1 ชิ้น 550 550  

รวม   1,750  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 จ านวน 200 คน ได้ไปทัศนศึกษาในสถานประกอบการ
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 รายงานผลโครงการ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์)             (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 
                                               ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
        

                                              ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  26 
โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางธัญลักษณ์  อุยสุย   
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีการบิหารจัดการการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและในแปลงฝึกปฏิบัติ  
และปฏิบัติงานสนองนโยบายของวิทยาลัยฯ และ สอศ. จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน ในการ
จัดท าเอกสารต่างๆ อีกทั้งยังต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ทั้งในบริเวณอาคาร และนอกตัว
อาคาร จ าเป็นต้องใช้วัสดุวัสดุงานบ้านงานครัวที่จะน ามาใช้ในการท าความสะอาดภายในบริเวณอาคาร  
และนอกบริเวณอาคาร  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้แผนกวิชาพืชศาสตร์มีความพร้อมในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานใช้ในงานราชการ
       ต่างๆ 

5.2 เพ่ือเพ่ือให้แผนกวิชาพืชศาสตร์มีความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร 
5.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้แผนกวิชาพืชศาสตร์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

  6.1.1 ใชว้ัสดุ อุปกรณ์ส านักงานในแผนกวิชาพืชศาสตร์ในกระบวนการด้านธุรการและ   
           กิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา จ านวน 100 ครัง้    
  6.1.2 ใช้อุปกรณ์ในการความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในอาคารทุกวันท าการ และภายนอก 
           ตัวอาคาร จ านวน จ านวน 10 ครั้ง 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 กระบวนการด้านธุรการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา เสร็จทันเวลา 
6.1.2 อาคารเรียนสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในภายนอก  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. อนุมัติโครงการ             
2. ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง 
            

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  5,930 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 5,930  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 5,930  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษ เอ 4 (70 แกรม) 2 ลัง 500 1,000  
2. แม็กเย็บกระดาษขนาดใหญ่ 2 ตัว 365 730  
3. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด (ลบได้) 2 โหล 280 560  
4. กระดาษคาร์บอน 2 กล่อง 160 320  
5. หมึกคอมพิวเตอร์แคนนอน ชนิดเติม 

(ด า 3 เหลือง 1 แดง 1 น้ าเงิน 1) 
6 ขวด 350 2,100  

6. เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 3 1 โหล 120 120  
7. กรรไกรตัดกระดาษ ขนาดกลาง 2 อัน 75 150  
8. น้ ายาล้างห้องน้ า ½ โหล 1,020 510  
9. ถังพลาสติกสีด ามีฝาปิด 60 ลิตร 2 ใบ 150 300  

10. แปรงถูสุขภัณฑ์ 2 อัน 70 140  
รวม   5,930  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การปฏิบัติงานด้านธุรการของแผนกวิชาพืชศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทันเวลา 
 10.2 แผนกวิชาพืชศาสตร์มีความสะอาดเรียบร้อบทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง 
 11.2 รายผลการด าเนินโครงการสิ้นปีงบประมาณ  

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางธัญลักษณ์  อุยสุย)                (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 
 

      ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
               …………/…………./………… 
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โครงการที่  27 
โครงการสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางธัญลกัษณ์  อุยสุย   
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีการบิหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์  
สาขางานพืชสวน นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรประกาศ
นัยบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จะต้องได้รับการสอบปฏิบัติประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และต้องผ่านการสอบ
ปฏิบัติประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคนจึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร ในการสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ 
แผนกวิชาพืชศาสตร์มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินการจัดสอบปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้แผนกวิชาพืชศาสตร์มีความพร้อมในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับสอบปฏิบัติมาตรฐาน
        วิชาชีพ 
  5.2 เพ่ือเพ่ือให้คณะกรรมการแผนกวิชาพืชศาสตร์มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ส าหรับสอบปฏิบัติมาตรฐาน
        วิชาชีพนักเรียนนักศึกษา 

5.3 เพ่ือให้การสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์มีประสิทธิภาพ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ใชว้ัสดุ อุปกรณ์สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพแก่นักเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
           ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 คน     
  6.1.2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์  
           ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2  จ านวน 9 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 นักเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 คน ผ่านการสอบ
          ปฏิบัติมาตรฐานวิชาชพีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6.1.2 นักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จ านวน 9 คน ผ่านการสอบ
          ปฏิบัติมาตรฐานวิชาชพีตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. อนุมัติโครงการ             
2. ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้าง 
            

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  970 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 970  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 970  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 แรปหุ้มอาหาร 5 ม้วน 70 350  
2 ผักแครอท 3 กก. 40 120  
3 ข้าวโพดฝักอ่อน 5 กก. 60 300  
4 เห็ดหูหนูด า (สด) 2 กก. 100 200  

รวม   970  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 การสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์มีประสิทธิภาพและ 
         เกิดประสิทธิผล ทันเวลา 
 10.2 นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาพืชศาสตร์ผ่านการสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง 
 11.2 รายผลการด าเนินโครงการสิ้นปีงบประมาณ 
 
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางธัญลักษณ์  อุยสุย)                (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 

 
 
 

      ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
            …………/…………./………… 
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โครงการที่  28 
โครงการไม้ดอกไม้ประดับ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายจิรัฐติกาล  โพธิ์นางด า 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการขยายตัวมากขึ้น  
ซึ่งแต่ในละภาคส่วนก็ได้เร่งรัดในการพัฒนา ไม้ดอกไม้ประดับยังเป็นอีกอย่างทางด้านเกษตรกรรมไม่ควร
มองข้าม ปัจจุบันนี้ตลาดไม้ดอกไม้ประดับขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในเวลาไม่กี่ปีและยังขยายไปยังภูมิภาคท าให้ไม้
ดอกไม้ประดับมีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมืองเป็นอันมาก 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือฝึกนักศึกษาให้มีทักษะ ประสบการณ์ ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

5.2 เพ่ือเป็นการจัดสร้างสถานที่เรียนรู้ทางด้านไม้ดอกไม้ประดับ 
5.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา 
5.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในจังหวัดตรัง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 มีแปลงไม้ดอกไม้ประดับ 
 6.1.2 มีไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจ าหน่ายและเรียนรู้ 
 6.1.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับ  

 6.2 เชิงคุณภาพ   
มีการพัฒนาแปลงไม้ดอกไม้ประดับให้มีความหลากหลาย มีการจัดผสมผสาน บูรณาการซึ่ง

กันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ด าเนินการ             
5. สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  21,700  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 21,700  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 21,700     

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ถุงด าขนาด 3*6 20 กก. 60 1,200  

2. เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง 3,000 เมล็ด 1.50 4,500  

3. เมล็ดพันธุ์สร้อยไก่ 3,000 เมล็ด 1 3,000  

4. ต้นพันธุ์หน้าวัว 100 ต้น 40 4,000  

5. หน้าดิน 5 รถ 1,800 9,000  

รวม   21,700  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีแหล่งเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับในสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
         ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2 นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร เกษตรกร หน่วยงานอื่นๆ และผู้สนใจสามารถใช้ประโยชน์จาก
         การเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

                                      

ลงชื่อ                  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายจิรัฐติกาล  โพธิ์นางด า)               (นายวิรัตน์  ทองค า) 
       …………/…………./…………                                   …………/…………./………… 

 
 

                                               ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 
 

 
 

         ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  29 
โครงการผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือจ าหน่าย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางกัญญารัตน์  รักษาแก้ว และคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   () 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน/หลักการและเหตุผลงานฟาร์มประมง จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการจัดการเรียนการสอนในงาน
สายอาชีพเกษตรประมงจัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานฟาร์มประมงและฝึกอบรมในวิชาชีพ
เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง สร้างความมั่นใจในการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน สาขาวิชาประมง 

5.2 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา 
5.3 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาฟาร์มธุรกิจประมงสู่การเป็น Smart farmer ต่อไปในอนาคต 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 สร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะให้กับผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจ 
6.1.2 สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปผลและรายงาน

ผลโครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  75,450 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 75,450  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 75,450  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ลูกปลานิลปลาทับทิม ปลาตะเพียน 30,000 

ตัว 
1.25 37,500  

2. ไรแดงน้ าจืด 25 ถุง 30 750  
3. อาหารชนิดผงลูกปลาวัยอ่อน 1 ลัง 1,900 1,900  
4. อาหารชนิดเม็ดลูกปลาวัยอ่อน 2 กส. 1,500 3,000  
5. อาหารชนิดเม็ดปลาดุกเล็ก 20 กส. 520 10,400  
6. อาหารชนิดเม็ดปลาดุกเล็กพิเศษ 3 กส. 700 2,100  
7. อาหารชนิดเม็ดปลาดุกกลาง 10 กส. 500 5,000  
8. ยาอ๊อกซี่เตรทตร้าชัยคลิน 2 กก. 1,850 3,700  
9. ถุงพลาสติกบรรจุลูกปลา 5 กก. 100 500  

10. ยางมัดของเส้นใหญ่ 0.5 กก. 400 200  
11. กากชา 10 กส. 400 4,000  
12. อวนดักนก 20 หัว 130 2,600  
13. หัวเทียน 6 หัว 100 600  
14. แปรงขัดบ่อด้ามยาว 10 ด้าม 200 2,000  
15. สายสะพานเครื่องสูบน้ า 6 เส้น 200 1,200  

รวม   75,450  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลิตปลาได้ตามเป้าหมายมีรายได้ประมาณ 80,000 บาท 
 10.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 10.3 สถานศึกษามีรายได้จากผลผลิต 
 10.4 บุคลากรได้รับความถึงพอใจในการรับบริการ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการ 
 
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางกัญญารัตน์  รักษาแก้ว)             (นางกัญญารัตน์  รักษาแก้ว) 
      …………/…………./…………                                       …………/…………./………… 
 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                  …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 …………/…………./………… 
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โครงการที่  30 
โครงการปรับปรุงคอกโค 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ไม่มีคอกโคเนื้อ ส าหรับเลี้ยงโคเนื้อให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ประกอบกับคอกโคนมที่มีอยู่มีอายุการก่อสร้างมา
มากกว่า 30 ปี ปัจจุบันอยู่ในสภาพช ารุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้เลี้ยงโคได้ จึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุงคอกโคนม
ให้เป็นคอกโคเนื้อเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงคอกโคนมเป็นคอกโคเนื้อตามหลักวิชาการ 

5.2 ปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณคอกสัตว์ จ านวน 3 ไร่ 
5.3 ปลูกหญ้าเนเปียร์ พ้ืนที่จ านวน 2 ไร่ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 ครูและนักศึกษาได้ใช้คอกโคเนื้อ ในการเรียนการสอนตามหลักวิชาการอย่างมี

 ประสิทธิภาพ 
  6.2 เชิงคุณภาพ   
   มีพืชอาหารสัตว์คุณภาพีใช้เลี้ยงโค 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  100,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 100,000  
3. ค่าวัสดุ -  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 100,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าจ้างรื้อถอนและขนย้ายซาก 

คอกโคเก่า 
    

2. ค่าจ้างปรับสภาพพ้ืนที่   100,000  
3. ค่าจ้างปรับปรุงคอกโค     

รวม   100,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ)  ไม่มี 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีคอกโคเนื้อ 1 คอก 
 10.2 มีแปลงพืชอาหารสัตว์ จ านวน 2 ไร่ 
 10.3 นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ  
 11.1 สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
 11.2 สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน  

                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นายสุนันท์  ช่วยนวล)              (นายสุนันท์  ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./…………  
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โครงการที่  31 
โครงการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” อีกทั้งนโยบายของรัฐข้อ 3.1.4 ระบุว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย” และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้
ข่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการรองรับการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังทุกคน  มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รายการหนังสือเรียน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียน ชั้น ปวช .1,2,3 จ านวน  160  คน ได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  
ร้อยละ 100 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
 นักเรียน ชั้น ปวช.1,2,3 ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ส าหรับรายการหนังสือเรียนที่

 ภาครัฐให้การสนับสนุน 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. เสนอโครงการอนุมัติ             
3. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน  ปวช.  ปวส.  อุดหนุนฯ  บ ารุงการศึกษา  อ่ืนๆ  งบประมาณ  320,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 320,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 320,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าหนังสือเรียน (ปวช.) 160 คน 2,000 320,000 1,000/คน 

/ภาคเรียน 
รวม   320,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน ( ปวช.) 
 10.2 ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ ลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก 
                   ทางหนึ่ง 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ติดตามประเมินผลตามแบบฟอร์มการรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์)             (นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
               …………/…………./………… 
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โครงการที่  32 
โครงการศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติทางเกษตรกรรม วษท.ตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร และคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการขยายตัวมากขึ้น  
ได้มุ่งเน้นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านคน 
สังคม เศรษฐกิจ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสถานศึกษาน ากระบวนการการบริหารจัดการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
ด้วยการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษาต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างฟาร์ม
เกษตรอัจฉริยะ (Smar farm) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบฟาร์มสมัยใหม่ ให้เกิดรูปธรรมต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือฝึกนักศึกษาให้มีทักษะ ประสบการณ์ และเป็นแบบอย่างในการน าไปใช้ด้านการเกษตร 

5.2 เพ่ือเป็นการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง ให้กับนักศึกษา 
5.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป 
5.5 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรแบบสมัยใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.6 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาและในกิจกรรมเปิดบ้าน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1 มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม พ้ืนที่ จ านวน 5 ไร่ 
 6.1.2 มีแปลงพืชผัก พืชสมุนไพร พืชไร่ จ านวน 2 ไร่ 
 6.1.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช สัตว์ ประมง ให้กับนักศึกษา 
 6.1.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และกิจกรรมเปิดบ้าน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม มีการจัดการผสมผสาน บูรณาการซึ่งกันอย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนโครงการ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ด าเนินการ             
5. สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.   อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา  อ่ืนๆ งบประมาณ ๑๗๖,๕๕0 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 1๕๗,๕๕0  
4. ค่าครุภัณฑ์ 19,000  

รวมทั้งสิ้น ๑๗๖,๕๕0  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. หน้าดิน 10 รถ 1,800 18,000  
2. มูลวัว 100 กส. 50 5,000  
3. มูลไก่ล้วน 100 กส. 40 4,000  
4. แกลบดิบ 100 กส. 50 5,000  
5. ขี้เถ้าถ่านแกลบ 100 กส. 50 5,000  
8. จอบด้ามเหล็ก 10 ด้าม 300 3,000  
9. คราด 10 ด้าม 300 3,000  

10. มีดใหญ่ 5 ด้าม 250 1,250  
11. เสียมใหญ่ 3 ด้าม 500 1,500  
12. มีดพร้าด้ามเหล็ก 10 ด้าม 200 2,000  
13. ผ้าปูพื้น (ควบคุมวัชพืช) 3 ม้วน 5,000 15,000  
14. พลาสติกปูแปลง 3 ม้วน 25,00 7,500  
15. เชือกไนล่อน 10 ม้วน 80 800  
16. สายยาง ขนาด 1 นิ้ว 1 ม้วน 2,500 2,500  
17. สายพีอี ขนาด 6 หุน 2 ม้วน 2,000 4,000  
18. หัวพีอี 500 หัว 5 500  
19. ค่าเมล็ดผัก 200 ซอง 30 6,000  
20. ค่าเมล็ดดาวเรือง 3,000 

เมล็ด 
1.5 4,500  

21. ผ้ายางมุงหลังคากว้าง 8 เมตร ๒ ม้วน 15,000 ๓0,000  
22. หินเกล็ด 4 รถ 3,000 12,000  
23. ทราย 4 รถ 2,000 8,000  
24. อิฐบล็อก 200 ก้อน 8 1,600  
25. ปูน 20 กส. 145 2,900  
26. ท่อ PVC 100 เส้น 65 6,500  
27. หัวสปริงเกอร์ 200 หัว 25 5,000  
๒๘. ตัวล็อคผ้ายางมุงหลังคา 200 อัน ๑๕ ๓,000  

รวม   1๕๗,๕๕0  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ makita 2 เครื่อง 9,500 19,000  

รวม   19,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติการเกษตรตามแนวความคิดฟาร์มตัวอย่าง ( Smart Farm ) น้อมน า 
         ศาสตร์พระราชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2 นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร เกษตรกร หน่วยงานอื่นๆ และผู้สนใจสามารถใช้ประโยชน์จาก
         การเรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพการเกษตรตามแนวคิดฟาร์มตัวอย่าง ( Smart Farm ) ตาม
         หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
                                      

ลงชื่อ               ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร)               (นายวิรัตน์  ทองค า) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                   …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  …………/…………./………… 
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โครงการที่  33 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     () 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหอประชุมของวิทยาลัยฯ   ซึ่งเป็นสถานที่ผ่านไปมาของ 
ผู้เข้ามาใช้บริการหอประชุมและเข้ามาติดต่อกับวิทยาลัยฯ ซึ่งบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารมีสภาพเป็น
เนินเล็ก ๆ มีพ้ืนเป็นสนามหญ้า เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีความเหมาะสมกับสาขางานสัตวศาสตร์  
มีความสดชื่นสะอาดตา แผนกวิชาเห็นความส าคัญด้านภูมิทัศน์จึงมีความประสงค์จะสร้างรั้วคาวบอยด้านหน้า
และด้านข้างแผนกวิชาเพ่ือความสวยงาม เพราะสภาพแวดล้อมดีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน มีผลต่อการ
พัฒนาจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ของนักเรียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม  
       มีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

5.2 เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับแผนกวิชา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ       

  รั้วคาวบอยคอนกรีต 2 ชั้น ความยาว 161.40 เมตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 ครูและนักศึกษาและบุคคลภายนอก มีรั้วคาวบอยที่มีความสวยงามสภาพแวดล้อมที่ดี  
          และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  

6.1.2 มีรั้วคาวบอยที่มีความสวยงาม  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  81,086 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 2,000  
3. ค่าวัสดุ 79,086  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 81,086              

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าขนส่ง 1 เที่ยว 2,000 2,000  

รวม   2,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. รั้วคาวบอยคอนกรีต 2 ชั้น  

ความยาว 161.40 เมตร พร้อมติดตั้ง
และทาสี 

161.40 
เมตร 

490 79,086  

รวม   79,086  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีรั้วคาวบอยคอนกรีต 2 ชั้น ความยาว 161.40 เมตร พร้อมติดตั้งและทาสี 
 10.2 แผนกวิชาสัตวศาสตร์มภีูมิทัศน์ที่สวยงามมีบรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 สรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
 11.2 สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน  
 
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นายสุนันท์  ช่วยนวล)              (นายสุนันท์  ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                 …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                …………/…………./………… 
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โครงการที่  34 
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาประมง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางกัญญารัตน์ รักษาแก้วและคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาประมงมีอาคารเรียน 2 หลังและโรงเพาะฟัก 1 หลัง ในส่วนของอาคารเรียน ประกอบด้วย
ห้องเรียน 3 ห้องและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2 ห้อง ทั้ง 2 อาคารมีอายุการใช้งานประมาณ 25-40 
ปี อาคารดังกล่าวใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 5 ชั้นปี รวมทั้งมีวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการเรียน
การสอน ปัจจุบันช ารุดทรุดโทรมทั้งหลังคา ฝ้าเพดาน ตาข่ายกั้นอาคาร จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมปรับปรุ งให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและเก็บรักษาทรัพย์สินทางราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

5.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.3 เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินทางราชการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        
 6.1.1 ปรับปรุงห้องเรียนจ านวน 3 ห้องและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 2 ห้อง

6.1.2 มีระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานจ านวน 3 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
 6.1.2 ผู้เรียนและผู้สอนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอน  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  100,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 100,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 100,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. งานรื้อตัดตาข่าย 70 ตร.ม 120  8,400   
2. งานติดตั้งตาข่าย 70 ตร.ม 250  17,500   
3. งานรื้อตาข่ายช่องลม 80 ตร.ม 120  9,600   
4. งานเปลี่ยนติดตั้งเมทัลชีทลอนผนัง 80 ตร.ม 250  20,000   
5. งานรื้อกระเบื้องใสลอนคู่ 220 แผ่น 50  11,000   
6. งานติดตั้งฝาครอบ 220 แผ่น 80  17,600   
7. งานรื้อแผ่นฝ้าเพดาน 35 ตร.ม 120  4,200   
8. งานติดตั้งฝ้าเพดาน 35 ตร.ม 200  7,000   
9. ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า  1 เครื่อง 4,700  4,700   

รวม   100,000  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ได้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพร้อมใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน    
         จ านวน 2 อาคาร 3 ห้องเรียน 2 ห้องปฏิบัติการ 
 10.2 ผู้เรียนและผู้สอนได้ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสะดวกในการท างาน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
                                      
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว)             (นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว) 
     …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                  (นายสหัส  หนูเอยีด)  
                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฏา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  35 
โครงการระดมเงินทุนเพ่ือการศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือไปจาก
การให้ความรู้วิชาการ สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ด้วย แต่เนื่องจากนักศึกษามี
สถานะทางการเงินของครอบครัวแตกต่างกัน นักศึกษาบางรายอาจมีปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหา
ด้านต่างๆ ตามมา เช่น การเรียน การออกกลางคัน ดังนั้นงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดท า
โครงการระดมเงินทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือด้านปัญหาทางเศรษฐกิจของนักศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือระดมเงินทุนเพ่ือจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

5.2 ให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีก าลังใจ      
5.3 เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนให้มีอุปกรณ์การเรียน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

 5.4 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี กิจกรรมดี ความประพฤติดี และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
 
 
 
 
 
 
 



~ 148 ~ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 ระดมเงินทุนจาก รุ่นพี่ศิษย์เก่า ครูอาจารย์ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ จ านวน 100 ทุน
6.1.2 นักศึกษาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 100 ราย  

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงินได้รับการช่วยเหลือให้สามารถศึกษาต่อ    
                              ได้อย่างมีก าลังใจจนส าเร็จการศึกษา      

6.1.2 นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนดี กิจกรรมดี ความประพฤติดี  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  1,298  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 1,298  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  
รวมทั้งสิ้น 1,298  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

 

 

 

 



~ 149 ~ 
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษ A4 Double A 4 รีม 108        432   

2. กระดาษเกียรติบัตรมีขอบ 2 รีม 280         560   

3. กระดาษ A4 สี 2 รีม 108        216   

4. ลวดเย็บกระดาษตราช้าง เบอร์ 3 3 กล่อง 30          90   

รวม       1,298   

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เงินทุนการศึกษา จ านวน 100 ทุน 
 10.2 สามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงิน จ านวน 100 คน 
 10.3 สามารถช่วยลดปัญหาของนักศึกษาด้านพฤติกรรม ด้านการเรียนและปัญหาการออก  
                  กลางคันของนักศึกษา            
 10.4 เป็นขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี กิจกรรมดี ความประพฤติดี  
                  และขาดแคลน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 จ านวนทุน 
 11.2 สถิติจ านวนผู้ประสงค์ขอรับทุน  
 11.3 สถิติจ านวนผู้รับทุนและแบบติดตามผล 

                                      
ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
   (นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง)         (นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 

      ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  36 
โครงการ108 อาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเรวดี  แสงแก้ว   
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและต้องมีกลไกในการท างานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไว้ข้อหนึ่ง  
คือการแก้ปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติและก าหนดให้มีคาราวานเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและ
เดือดร้อนของประชาชนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและจะต้องจัดการศึกษาให้คนมีทักษะความรู้โดยเฉพาะ
การศึกษาเพ่ือสร้างและพัฒนาวิชาชีพ  วิทยาลัยฯ มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพใน
ทุกๆ ด้านให้กับประชาชนรวมทั้งการจัดการอาชีวศึกษาโดยได้ตระหนักในภารกิจในการสร้างคน สร้างงาน 
สร้างอาชีพสนองนโยบายของรัฐบาลและมีความพร้อมในการจัดอบรมให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยร่วมกัน
แก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ " โครงการ 108 อาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง " 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือประสานการด าเนินงานด้านพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 

5.2 สร้างองค์ความรู้ประสานการท างานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 5.3 บูรณาการเพ่ือความชัดเจนในการน านโยบายสู่การปฏิบัติและมีผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม 

      ต่อสาธารณชน 
 5.4 อบรมวิชาชีพให้กับเยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 จัดอบรมฝึกทักษะวิชาชีพให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ 
          จ านวน 600 คน/ปี 

 6.1.2 จ านวนครั้งในการปฏิบัติงานและเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
 6.2 เชิงคุณภาพ   

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. จัดซื้อวัสดุตาม

โครงการ 
            

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.   อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา  อ่ืนๆ งบประมาณ 20,000 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 10,000  
3. ค่าวัสดุ 10,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าใช้สอย   10,000  

รวม   10,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุ   10,000  

รวม   10,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษา และประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ จ านวน 600 คน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางเรวดี  แสงแก้ว)                (นางเรวดี  แสงแก้ว) 
    …………/…………./…………                                       …………/…………./………… 

 
                                          

              ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

   …………/…………./………… 
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โครงการที่  37 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3D) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของปัญหายาเสพติด และภัยที่เกิดจากยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่มีการแพร่
ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย จึงได้จัดอบรมโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุ่ม
ตรวจสารเสพติด 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา ป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน   
       สถานศึกษา 
 5.4 เพ่ือตรวจสอบ ป้องกันและหากลุ่มผู้เรียนได้ชัดเจน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรม จ านวน 350 คน 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด จ านวน 150  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

         มีจิตส านึกตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด  จ านวน 150 คน  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน  ปวช.  ปวส.  อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา   อ่ืนๆ  งบประมาณ  30,996  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 3,600  
2. ค่าใช้สอย 17,500  
3. ค่าวัสดุ 9,896  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 30,996  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง 600 3,600  

รวม   3,600  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ 25 17,500 350 คน 

รวม   17,500  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษเกียรติบัตร 8 ห่อ 280 2,240  
2 กระดาษบรู๊ฟ 2 โหล 36 72  
3 ปากกาไวท์บอร์ด 1 โหล 300 300  
4 กระดาษ A4 ดับเบ้ิล A 2 ห่อ 130 260  
5 ไวนิลขนาด 1.7*3.2 เมตร 1 แผ่น 1,200 1,200  
6 ชุดตรวจสารเสพติด 150  30 4,500  
7 แฟ้มกระดุม 2 เม็ด ขนาด A4  3 โหล 144 432  
8 ปากกา แลนเซอร์ น้ าเงิน 3 โหล 84 252  
9 หมึก HP680 สีด า,สี   2 กล่อง 320 640  

รวม   9,896  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและเพ่ือนๆได้ 
 10.2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในสภาพปัญหา พิษภัยและผลของการใช้ยาเสพติด 
 10.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด จ านวน 150 คน   
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง โดยสังเกตและสุ่มตรวจ 
 11.2 รายงานผล   
  

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายสุนันท์   ช่วยนวล)             (นายสุนันท์   ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 

                                            
                                   ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                                                      
             …………/…………./………… 

 
 
 

        ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  38 
โครงการงานปกครอง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายสุนันท์  ช่วยนวล 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้  มีทักษะ ประสบการณ์ มีสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
โครงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกที่ดี เพ่ือให้
สามารถผลิตคนให้  มีศักยภาพ และมีความ สามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมวิทยาลัยฯเล็งเห็นความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง จัดให้มีกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม หน้าเสาธง 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประสพความส าเร็จในการเรียน และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตัวของนักศึกษา 

5.2 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษา 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 5.4 เพ่ือให้มเีครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 เชิงปริมาณนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น  จ านวน 350 คน 
6.1.2 ผู้ปกครอง จ านนวน 350 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
6.1.2 ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัยฯต่อนักศึกษา พร้อมทั้งมีส่วน

          ร่วมในการดูแลนักเรียนนักศึกษา  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  19,480  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 15,000  
3. ค่าวัสดุ 4,480  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 19,480  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   2  มื้อ       25 15,000 300 คน 

รวม   15,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ค่ากระดาษ เอ 4 5 รีม 120 600  
2 กระดาษเกียรติบัตร 3 ห่อ 280 840    
3 หมึกพิมพ์ Hp 680 สีด า,สี  2 ตลับ 320 640  
4 ไวนิล 2 แผ่น 1,200 2,400  

รวม   4,480  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
 10.2 ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัยฯต่อนักศึกษา และให้ความร่วมมือกับ
         วิทยาลัยฯ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 11.2 สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายสุนันท์   ช่วยนวล)             (นายสุนันท์   ช่วยนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)   
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  39 
โครงการกิจกรรมกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมส่งผลดีต่อการพัฒนาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจรรม เช่น การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
สังคม จิตใจ ส่งผลให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ รู้จักความสามัคคี เสียสละ อดทนอดกลั้น มีน้ าใจ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกก าลังกายและเป็นตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะชีวิต รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามัคคี อดทน เสียสละต่อส่วนรวม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
นักเรียนนักศึกษา จ านวน 300 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตรงต่อเวลา/อดทน/ซื่อสัตย์/สามัคคีในหมู่คณะ 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  59,950  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 8,700  
2. ค่าใช้สอย 15,000  
3. ค่าวัสดุ 29,750  
4. ค่าครุภัณฑ์ 6,500  

รวมทั้งสิ้น 59,950  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าสนับสนุนคณะสีของนักศึกษา 3 ส ี 1,000 3,000  
2. ค่าจ้างกรรมการตัดสินวอลเล่ย์บอล

,ฟุตบอล 
4 คน 300 1,200  

3. ค่าดุริยางค์น านักกีฬา 1 วง 4,500 4,500  
รวม   8,700  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 ชุด 3,000 3,000  
2. ค่าเช่าเต็นท์ – เก้าอ้ี 6 หลัง 1,000 6,000  
3.  ค่าเช่าชุดคนถือป้ายวิทยาลัยฯ,ธง,ป้าย

กีฬา 
4 คน 1,500 6,000  

รวม   15,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ปูนขาว 80 ถุง 40 3,200  
2. ไวนิลกีฬา  2 แผ่น 1,200 2,400  
3. เหรียญรางวัล 1-3 150 อัน 15 2,250  
4. กระดาษประกาศนียบัตร 6 ห่อ 300 1,800  
5. ของขวัญนักกีฬา/ผู้ตัดสิน/ประธาน   8,000  
6. ลูกฟุตบอล 2 ลูก 600 1,200  
7. ลูกวอลเล่ย์บอล 2 ลูก 700 1,400  
8. ลูกตะกร้อ 5 ลูก 300 1,500  
9. ลูกเปตอง 1 ชุด 3,000 3,000  

10. อาหารว่าง 2 มื้อ 200 ชุด 25 5,000  
รวม   29,750  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ชุด 6,500 6,500  

รวม   6,500  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างในการออกก าลังกาย 
 10.2 นักเรียนนักศึกษาหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
 10.3 นักเรียนนักศึกษาฝึกความรับผิดชอบ การเสียสละ ซื่อสัตย์ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์)              (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  40 
โครงการกิจกรรมกีฬาภายนอกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะอันพึงประสงค์ เช่น ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การสามัคคีในหมู่คณะ การแก้ปัญหา การอดทนอดกลั้น การซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกก าลังกายในยามว่าง 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
5.3 เพ่ือให้ครู และบุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1 ครูและบุคลากร จ านวน 40 คน 

6.1.2 นักเรียนนักศึกษา จ านวน 300 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาได้ใช้กิจกรรมกีฬาพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6.1.2 ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์  
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7. สถานที่ด าเนินการ  ภายนอกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3.  สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  19,980  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 600  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 19,380  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 19,980  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าสนามกีฬา 2 คน 300 600  

รวม   600  

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)   ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. เสื้อ-กางเกงกีฬาของนักศึกษา 10 ชุด 500 5,000  
2. เสื้อ-กางเกงกีฬาของครูและเจ้าหน้าที่ 10 ชุด 600 6,000  
3. วัสดุการแพทย์ 1 ชุด 1,000 1,000  
4. วัสดุกีฬา อศ.จ ตรัง  

(เจ้าภาพกีฬาอศภ.ใต้) 
1 ชุด 6,000 6,000  

5. น้ าแข็งเปล่า 50 ก.ก. 4 200  
6. น้ าหวาน 8 ขวด 70 560  
7. น้ าเปล่า 6 ถัง 20 120  
8. ผ้าเย็น 50 ผืน 10 500  

รวม      19,380   

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัยฯ 
 10.2 ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัยฯ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์)              (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์) 
    …………/…………./…………                                       …………/…………./………… 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

    …………/…………./………… 

ใช้แข่งกีฬาของครู 
และบุคลากร 
นอกวิทยาลัย 

ใช้คัดกีฬา อศจ.ตรัง 
และบุคลากร 
นอกวิทยาลัย 
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โครงการที่  41 
โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้บุคลากรในสถานที่ท างานมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือฝึกความสามัคคี 
เข้าใจบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ฝึกการแก้ปัญหา มีน้ าใจเอ้ืออารีต่อเพ่ือนร่วมงาน อดทน อัดกลั้นในการ
ท างาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ออกก าลังกายร่วมกัน 

5.2 ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความสัมพันธ์กัน 
5.3 ให้บุคลากร ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

ครูและบุคลากร จ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 ครูและบุคลากรได้มีกิจกรรมกีฬาพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6.1.2 ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์  
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  20,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 20,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี  
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. น้ าดื่ม น้ าหวานและอาหารว่าง 6 วัน 500 3,000  
2. ของขวัญนักกีฬาชายและหญิง 12 ชิ้น 500 6,000  
3. ป้ายคะแนนบริเวณสนามกีฬาเปตอง 2 ชุด 1,500 3,000  
4. เสื้อยืดนักกีฬา 40 ชุด 200 8,000  

รวม   20,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรได้ออกก าลังกายและมีกิจกรรมร่วมกัน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจและการสังเกต 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์)              (นายวิทยา  ภู่อภิรักษ์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            
                                          ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                               
                                         …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                                                   …………/…………./………… 
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โครงการที่  42 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การออกกลางคัน เป็นปัญหาส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ครูที่ปรึกษามีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการท าหน้าที่ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ ส่วนตัว และสังคม ครูที่ปรึกษาที่ท าหน้าที่ดูแลผู้เรียนได้ดี จะสร้างความรัก
ความผูกพัน ความศรัทธาและเชื่อม่ันกับให้กับนักเรียนที่มีต่อสถานศึกษา มีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนวิชาชีพ 
ดูแล ควบคุมตนเองได้ และมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยงานครูที่ปรึกษา ได้ด าเนินการตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จด้านการเรียนในทุกระดับและทุกสาขา
วิชาชีพ จึงได้จัดให้มีโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ คัด
กรองกลุ่มเสี่ยง เยี่ยมบ้านผู้เรียน การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน และการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา เพ่ือให้ครูที่
ปรึกษาได้รู้จักนักเรียน นักศึกษา เป็นรายบุคคล ทั้งด้านภูมิหลังทางบ้าน ฐานะเศรษฐกิจ สังคมส่วนตัวรอบด้าน 
ท าให้สามารถช่วยพฒันา แก้ไขปัญหา และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง อันจะน าไปสู่
การพัฒนาและแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมจ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียนอย่างมีระบบ 

5.2 เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 350  คน 
6.1.2 ครูที่ปรึกษา จ านวน 34 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 คัดกรองผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
6.1.2 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้เรียนได้ 100%  

 6.1.3 นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีแฟ้มสะสมงานที่มีการจัดท าเป็นระบบ. 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนและเสนอ
โครงการ 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ประชุม

คณะกรรมการ 
            

4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

5. ประเมินและสรุปผล
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.   อุดหนุนฯ   บ ารุงการศึกษา   อ่ืนๆ งบประมาณ 39,405 บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 11,280  
2. ค่าใช้สอย 13,360  
3. ค่าวัสดุ 14,765  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 39,405  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 32 คน 240 7,680  
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง 1 คน 600 3,600  

รวม   11,280  

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 32 คน 280 8,960  
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ 40 คน 50 2,000  
3. ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 60 2,400  

รวม   13,360  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษ A4 5 รีม 108 540  
2. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 150 แฟ้ม 40 6,000  
3. แฟ้มใส่เอกสาร 40 แฟ้ม 20 800  
4. ปากกาน้ าเงิน 40 ด้าม 5 200  
5. หมึกพิมพ์ HP 678 (สีด า)  3 กล่อง 390 1,170  
6. หมึกพิมพ์ HP 678 (สี) 2 กล่อง 390 780  
7. กระดาษท าวุฒิบัตรมีกรอบ 1 ห่อ 379 379  
8. ดินสอ 4 โหล 60 240  
9. ยางลบ 4 โหล 60 240  

10. กระดาษ A4 2 รีม 108 216  
11. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือครูที่

ปรึกษา 
40 ชุด 50 2,000  

12. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสมุดครูที่
ปรึกษา 

40 ชุด 40 1,600  

13. ค่าป้ายท าไวนิล 1 ป้าย 600 600  
รวม   14,765  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 คัดกรองผู้เรียนได้ 3 กลุ่มตามแบบคัดกรองผู้เรียน คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
 10.2 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้เรียนได้ 100% 
 10.3 นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างเป็นระบบ 
 10.4 จ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลง 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
 11.2 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายบุคคล  
 11.3 แบบบันทึกการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
 11.4 แบบรายงานข้อมูลการออกกลางคันของนักเรียน 

                                 

ลงชื่อ                ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
   (นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม)         (นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม) 
    …………/…………./…………                                     …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  43 
โครงการพัฒนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักเรียนนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษา จัดการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้บรรลุตาม
เป้าหมายของรัฐบาล ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงได้ด าเนินการรับ
นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับ ปวช. และระดับปวส. เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว
ของรัฐบาล และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรัง ทางงานแนะแนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร
เพ่ือออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น  ม.3  และม.6 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เปิดการเรียนการ
สอนในระดับดังกล่าว พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือแนะแนวการจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอน 

5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 
5.3 เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2563 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ        
  6.1.1 โรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง  

          จ านวน 50 โรงเรียน 
6.1.2 ปริมาณผู้สมัครเรียน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษา 

          แนวทางการศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
          ครบถ้วนตามจ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

6.1.2 ผู้สมัครเรียนพร้อมและเห็นความส าคัญในการเรียนสายอาชีพ  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2.  ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  49,300  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 49,300  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 49,300  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแนะแนว

ขนาด 15.5 x 21.5 นิ้ว 
100 แผ่น 25 2,500  

2. แผ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ขนาด A4 500 แผ่น 10 5,000  
3. จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัยฯ 3 แผ่น 2,500 7,500  
4. ไวนิลพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์

การศึกษาต่อ 
10 แผ่น 1,200 12,000  

5. ไวนิลประชาสัมพันธ์จัดบูท 10 แผ่น 150 1,500  
6. วัสดุจัดกิจกรรมแนะแนว 1,000 ชุด 20 20,000  
7. เทปกาวผ้าติดสันหนังสือ ขนาด3 นิ้ว 5 ม้วน 60 300  
8. กระดาษโฟโต้ A4 2 ห่อ 250 500  

รวม   49,300  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 
 10.2 จ านวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 เพ่ิมขึ้น 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบสอบถามและรายงานสรุปผลโครงการ  

 
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
         (นางภาวนา  ชูงาน)                 (นางภาวนา  ชูงาน) 
    …………/…………./…………                                     …………/…………./………… 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 

      ลงชื่อ                   
                                                   (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 



~ 177 ~ 
 

โครงการที่  44 
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาคหกรรมและประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร 
ปวส. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการเรียนรู้ในสายอาชีวะ 
และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษา การใช้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง และสิ่งแวดล้อมต่างๆได้
เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ เพ่ือได้เรียนรู้สิ่งต่างๆดังกล่าวข้างต้น 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
       ของวิทยาลัยฯ  

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
       ที่ศึกษา 

5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัย สวัสดิการ และข้ันตอน
       การติดต่อ ประสานงานฝ่ายต่างๆ 

5.4 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษา การใช้ทักษะ
       ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษา ครู    
       อาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง และสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี           
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1 ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพ่ีเลี้ยง  30 คน 

6.1.2 นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1                     100 คน 
6.1.3. นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1                     50 คน       

                                                         รวม       180 คน          
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 ความพร้อมส าหรับการศึกษาสายอาชีวะในวิทยาลัย 
  6.1.2 ผู้เรียนเข้าใจหลักสูตร แผนการเรียน ระเบียบปฏิบัติ สวัสดิการและข้ันตอน  
                       การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  26,900  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 4,500  
3. ค่าวัสดุ 22,400  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 26,900     

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 25 4,500 180 คน 

รวม   4,500  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม 1 ชุด 2,000      2,000   
2. ไวนิล 2 แผ่น 1,200      2,400   
3. จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษาใหม่ 150 เล่ม 120    18,000   

รวม      22,400   

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ จ านวน 150 คน 
 10.2 ผู้เรียนมีความพร้อมส าหรับการศึกษาสายอาชีวะในวิทยาลัย 
 10.3 เข้าใจหลักสูตร แผนการเรียน ระเบียบปฏิบัติ สวัสดิการและขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับ
         ฝ่ายต่างๆ 
 10.4 ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ มีสัมพันธภาพอันดีกับทุกคน 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 11.2 การรายงานผลการด าเนินงาน  

                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)                (นางภาวนา  ชูงาน) 
    …………/…………./…………                                       …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                    …………/…………./………… 

 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

   …………/…………./………… 
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โครงการที่  45 
โครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
( ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรมประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาคหกรรมและ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ปวช. และ หลักสูตร ปวส. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความส าคัญในการให้ความรู้และ
ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดความพร้อมต่อการสมัครงาน และการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงแนวทางใน
การศึกษาต่อแก่นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีความพร้อมในการท างาน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบ 
       อาชีพ  
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการศึกษาต่อใน 
       ระดับที่สูงขึ้น 
 5.4 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อสถาบัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        

 ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยงาน      20  คน 
  วิทยากร                                                       2  คน 

 นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่  3      60  คน 
  นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่  2     80  คน 

                                                       จ านวนทั้งหมด 162 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. ได้รับความรู้ 
และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดความพร้อมต่อการสมัครงาน และการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงแนวทางใน
การศึกษาต่อแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3.  สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  28,700  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 14,150  
2. ค่าใช้สอย 12,150  
3. ค่าวัสดุ 2,400  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 28,700  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2  คน 1,200 2,400  
2. ช่อดอกไม้ติดเสื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 130 คน 25 3,250  
3. จัดถ่ายรูปแสดงความยินดี ดอกไม้

ตกแต่งเวทีและจัดมุมถ่ายรูปแสดง
ความยินดี 

1 ชุด 8,500 8,500  

รวม   14,150  

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 25 4,050 162  คน 
2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ 50 8,100 162  คน 

รวม   12,150  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ไวนิลชื่องาน และไวนิลแสดงความยินดี 2 แผ่น 1,200 2,400  

รวม   2,400  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีการปัจฉิมนิเทศ จ านวน 140 คน   
 10.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางและมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การท างาน 
 10.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และเกิด   
         ความรู้สึก 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 11.2 การรายงานผลการด าเนินงาน                                       

                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)                 (นางภาวนา  ชูงาน) 
      …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                    …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

    …………/…………./………… 
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โครงการที่  46 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางจินตนา  สีนวลและคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น จะต้องได้รับ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม ประเทศไทยของเราไทยด ารงความเป็นชาติอยู่ได้โดยไม่เคยตกเป็นประเทศราชของชาติใดมาก่อน 
บรรพบุรุษของไทยเสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพ่ือพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานมีที่อยู่อาศัยอย่าง
ภาคภูมิใจ และไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ ประชากรส่วนใหญ่  (94%) นับถือศาสนาพุทธ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 
ดังนั้นทางราชการได้ให้ความส าคัญด้านศาสนามากดังจะเห็นได้จากก าหนดวันหยุดราชการในวันส าคัญทาง
พุทธศาสนาและประกอบศาสนพิธีส าคัญๆ คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
เพ่ือให้ศาสนิกชนทั้งหลายพึงยึดถือปฏิบัติเพื่อพิทักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการสืบ
ทอดต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ด ารงคงอยู่คู่กับสั งคมไทยและเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่เยาวชนไทยและบุคลากรทุกคนในชาติ 
 วิทยาลัยฯ เห็นความจ าเป็นอย่างยิ่งจึงจัดโครงการกิจกรรมวันส าคัญขึ้น เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ เห็นคุณค่าจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝังความกตัญญูและภาคภูมิใจต่อชาติ ศาสนา และ      
       พระมหากษัตริย์ 
 5.2 นักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัยได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมน าหลักธรรมพุทธ 
       ศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5.3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
   บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ จ านวน 70 คน และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 400 คน เป็นผู้
 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพุทธศาสนาและมีความรักความภาคภูมิใจ ส านึกบุญคุณในความ
 เสียสละของบรรพบุรุษที่ได้รักษาความเป็นประเทศไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนในวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม 
  6.1.2 นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยทุกคนตระหนักถึงความส าคัญและสืบทอดประเพณี  
           วัฒนธรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียนและเสนอ
โครงการ 

            

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. ประชุม

คณะกรรมการ 
            

4. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

5. ประเมินและสรุปผล
โครงการ 

            

 กิจกรรมที่วางแผนเพื่อการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
  8.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต วันแม่แห่งชาติ 
        วันดินโลก วันพ่อแห่งชาติ วันฝนหลวง ฯลฯ   

 8.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีไดแ้ก่ วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่  
        วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา  
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  22,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 2,000  
3. ค่าวัสดุ 20,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 22,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 

คอมพิวเตอร์ 
  2,000  

รวม   2,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าไวนิล  6 ป้าย 1,000 6,000  
2. ค่าดอกไม้พวงมาลา   4 พวง 1,000 4,000  
3. วัสดุส านักงาน (ปากกาดินสอหมึกพิมพ์

และอ่ืนๆ) 
 10,000 10,000  

รวม   20,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ จ านวน 60 คน นักเรียนนักศึกษา จ านวน 400 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางจินตนา  สีนวล)                (นางจินตนา  สีนวล) 
    …………/…………./…………                                        …………/…………./………… 

 
 

                                              ลงชื่อ          
                 (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

         ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

       …………/…………./………… 
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โครงการที่  47 
โครงการพัฒนาภายในสถานศึกษา Big Cleaning Day 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางจินตนา  สีนวลและคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังเป็นสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้น
การท างานร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มี
จิตส านึกในการพัฒนาองค์การ ฝึกความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด สวยงามเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และฝึกการเป็นผู้มีจิตบริการ พร้อมที่จะ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กรของสังคมต่อไป จึงได้จัดกิจกรรม 5 ส.และก าหนดวันท าความสะอาดใหญ่ในการ
พัฒนาภายในสถานศึกษา Big Cleaning Day  ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้การอนุรักษ์อูแลสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ให้กับบุคลากรและนักเรียน
       นักศึกษา 

5.3 เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน ในการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และมีจิต
       บริการในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์การส่วนรวม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        
 บุคลากรและนักเรียนนักศึกษารวม  393  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีในการร่วมพัฒนาสถานศึกษาตลอดจนมี
 จิตส านึกรักวิทยาลัยฯ พร้อมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  18,400  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 18,400  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 18,400  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   16,000  
2.  ไวนิล 2 แผ่น 1,200 2,400  

รวม   18,400  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางจินตนา  สีนวล)               (นางจินตนา  สีนวล) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                 (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  48 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางจินตนา  สีนวลและคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรี ยน ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นประชาธิปไตย และมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียนนักศึกษา 331 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักและพฤติกรรมที่สอดคล้องคุณธรรมและจริยธรรม 
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7. สถานทีด่ าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3.  สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  20,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 20,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าวัสดุ   20,000  

รวม   20,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางจินตนา  สีนวล)                (นางจินตนา  สีนวล) 
    …………/…………./…………                                       …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
                (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  49 
โครงการเสริมสร้างและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย บริการชุมชนหลักของชมรมวิชาชีพหน่วยตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 ได้เน้นถึงกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษา
และเสริมสร้างสิทธิหน้าที่เสรีภาพ ความเสมอภาคเพ่ือนักเรียนนักศึกษาต้องพัฒนาความรู้ พฤติกรรมแนวคิด 
และค่านิยมประชาธิปไตยอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง โครงการจัดกิจกรรมและประสบการณ์หลายๆลักษณะเพ่ือ
เสริมสร้างประชาธิปไตย เช่นร่วมสังเกตการเลือกตั้ง จัดนิทรรศการรัฐธรรมนูญ อบจ. อบต. เชิญนักเรียน
นักศึกษาขององค์กรฯ เกิดจิตส านึกถึงความเป็นนักประชาธิปไตย จึงต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการของประชาธิปไตย 

5.2 เพ่ือปลูกจิตส านึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่นักเรียนนักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียนนักศึกษา 300 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/สังคม 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินการตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  18,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 5,000  
3. ค่าวัสดุ 13,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 18,000    

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าวัสดุ   5,000  

รวม   5,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าวัสดุ   13,000  

รวม   13,000  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษาส านึกในหน้าที่ความเป็นประชาธิปไตยของตนเอง 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)                (นางภาวนา  ชูงาน) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 
 

      ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

    …………/…………./………… 
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โครงการที่  50 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศระดับหน่วย หน่วยตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี หน่วยตรัง เป็นองค์การที่ด าเนินงานโดยสมาชิก อกท.หน่วยตรัง มีคณะกรรมการอ านวยการ อกท. 
เป็นที่ปรึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งหวังที่จะเพ่ิมความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น าของสมาชิก อกท.ระดับหน่วยเพ่ือให้
วัตถุประสงค์ขององค์การเป็นไปตามท่ีวางไว้จึงสมควรจัดประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับหน่วยเพ่ือให้สมาชิกได้
เรียนและเกิดประสบการณ์จริงในการเพ่ิมความรู้ ทักษะขึ้นและการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น า
ทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกัน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองผลงานแผนกวิชาชีพ จ านวน 5 แผนกวิชาชีพ 

5.2 เพ่ือเป็นเวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 
5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง จ านวน 331 คน ได้ร่วมงานประชุมวิชาการ  
           อกท.ระดับหน่วย 

 6.1.2 จัดการแข่งขันทักษะ อกท. 8 ทักษะ 
6.1.3 แผนกวชิาชีพ 5 แผนกวิชา ได้น าเสนอผลงานเด่นของแผนกวิชา 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  35,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 35,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 35,000  
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุแข่งขันทักษะ อกท. หน่วยตรัง   25,000  
2. วัสดุพิธีการ   10,000  

รวม   35,000  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 
 10.2 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้มีลักษณะความเป็นผู้น าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง
         มีความสุข 
 10.3 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรังให้ด าเนินกิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์และมีรายได้ 
                  ระหว่างเรียน 
 10.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมประชุมทางวิชาการประกวดหน่วยดีเด่น 
                ในระดับภาคและระดับชาติ 
 10.5 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก อกท.หน่วยตรัง เป็นพลเมืองดีมีความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไป 
              ในอนาคต 
 10.6 เพ่ิมคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 
 10.7 ยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมประชุมทางวิชาการ ประกวดหน่วยดีเด่นระดับ
           ภาคและระดับชาติ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ผลคะแนนรวมการเข้าร่วมและชมการประกวดแสดงและแข่งขันกิจกรรม อกท.ระดับภาคและ
ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2562  
 
                                     

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางภาวนา  ชูงาน)                           (นางภาวนา  ชูงาน) 
   …………/…………./…………                                        …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
               (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                    …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  51 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ระดับหน่วยภาค 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เป็นองค์การที่ด าเนินงานโดยสมาชิก อกท.หน่วย มีคณะกรรมการอ านวยการ อกท. เป็นที่ปรึกษา 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งหวังที่จะเพ่ิมความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง และ
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น าของสมาชิก อกท.หน่วย สู่ อกท.ระดับภาคเพ่ือให้วัตถุประสงค์
ขององค์การเป็นไปตามท่ีวางไว้จึงสมควรจัดประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับภาคเพ่ือให้สมาชิกได้เรียนและเกิด
ประสบการณ์จริงในการเพ่ิมความรู้ ทักษะขึ้นและการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น าทั้งส่งเสริม
การท างานร่วมกัน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองผลงานแผนกวิชาชีพ จ านวน 5 แผนกวิชาชีพ 

5.2 เพ่ือเป็นเวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับภาค 
5.3 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของสมาชิก อกท.ระดับภาค 
5.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 สมาชิก อกท. หน่วยตรัง ได้ร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค 
6.1.2 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ อกท. 8 ทักษะ 
6.1.3 แผนกวชิาชีพ 5 แผนกวิชา ได้น าเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยฯ 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค เพ่ือเข้าร่วม 
 อกท.ระดับชาติ ต่อไป 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  130,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 30,000  
3. ค่าวัสดุ 100,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 130,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างแต่งหน้าและค่าเช่าชุดการแสดง

นันทนาการ/นักร้องชาย-หญิง/
คาวบอย-ขวัญใจคาวบอย/รีไซเก้ิล 

  30,000  

รวม   30,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุแข่งขันทักษะ  อกท. ระดับภาค   50,000  
2. นิทรรศการ อกท.ระดับภาค   50,000  

รวม   100,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับภาค 
 10.2 พัฒนาสมาชิก อกท.ให้มีลักษณะความเป็นผู้น าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 
 10.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมประชุมทางวิชาการประกวดหน่วยดีเด่นใน
         ระดับภาคและระดับชาติ 
 10.4 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก  อกท. เป็นพลเมืองดีมีความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต 
 10.5 เพ่ิมคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 
 10.6 ยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมประชุมทางวิชาการ ประกวดหน่วยดีเด่นระดับภาค
         และระดับชาติ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ผลคะแนนรวมการเข้าร่วมและชมการประกวดแสดงและแข่งขันกิจกรรม อกท.ระดับภาค 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
 
                                     

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)                (นางภาวนา  ชูงาน) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                  …………/…………./………… 

 
 
 

     ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                                                …………/…………./………… 
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โครงการที่  52 
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ระดับหน่วยชาติ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี เป็นองค์การที่ด าเนินงานโดยสมาชิก อกท.หน่วย มีคณะกรรมการอ านวยการ อกท. เป็นที่ปรึกษา 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งหวังที่จะเพ่ิมความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง และ
ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น าของสมาชิก อกท.ระดับภาค สู่ อกท.ระดับชาติเพ่ือให้
วัตถุประสงค์ขององค์การเป็นไปตามที่วางไว้จึงสมควรจัดประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับชาติเพ่ือให้สมาชิกได้
เรียนและเกิดประสบการณ์จริงในการเพ่ิมความรู้ ทักษะขึ้นและการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น า
ทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกัน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองผลงานที่ผ่านระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ 

5.2 เพ่ือเป็นเวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 
5.3 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 
5.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 สมาชิก อกท. หน่วยตรัง ได้ร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ 
6.1.2 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ อกท. 8 ทักษะ 

 6.1.3 แผนกวชิาชีพ 5 แผนกวิชา ได้น าเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยฯ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ   
  สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  90,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 30,000  
3. ค่าวัสดุ 60,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 90,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างแต่งหน้าและค่าเช่าชุดการแสดง

นันทนาการ 
  30,000  

รวม   30,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุแข่งขันทักษะ  อกท. ระดับชาติ   30,000  
2. จัดนิทรรศการ อกท.ระดับชาติ   30,000  

รวม   60,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 
 10.2 พัฒนาสมาชิก อกท. ให้มีลักษณะความเป็นผู้น าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 
 10.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมประชุมทางวิชาการประกวดหน่วยดีเด่น 
                 ในระดับชาติ 
 10.4 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิก  อกท. เป็นพลเมืองดีมีความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต 
 10.5 เพ่ิมคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท. 
 10.6 ยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมประชุมทางวิชาการ ประกวดหน่วยดีเด่นระดับ
         ระดับชาต ิ
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ผลคะแนนรวมการเข้าร่วมและชมการประกวดแสดงและแข่งขันกิจกรรม อกท. ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2561                                      
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)                (นางภาวนา  ชูงาน) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 

     ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                                                  …………/…………./………… 
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โครงการที่  53 
โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญภายในและภายนอกวิทยาลัย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายกิตตินันท์  ระวังสุข 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    () 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   () 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ 
และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้วคณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่น
ในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 การเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ เดิมเป็นกิจกรรมเลือก ต่อมาได้แก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับ และแก้ไขอีกครั้งเป็นวิชาบังคับเรียน  
แต่เมื่อประเมินผลแล้วเห็นว่าไม่ประสบผลส าเร็จ จึงแก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับเลือก จนถึง พ .ศ. 2544 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาลูกเสือให้แก่ลูกเสือวิสามัญ 

5.2 เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือวิสามัญมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติดและ     
       อบายมุข มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

5.3 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        
 6.1.1 มีการเรียนการสอนจ านวน 2 ภาคเรียน 
 6.1.2 มีกิจกรรมประดับแถบ 3 สี และพิธีเข้าประจ ากองภายในวิทยาลัย จ านวน 1 ครั้ง

6.1.3 มีกิจกรรมพักแรมภายในวิทยาลัย จ านวน 1 ครั้ง 
  6.1.4 มีกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด/ลูกเสือช่อสะอาด และลูกเสือจิตอาสา  
           จ านวนกิจกรรมละ 1 ครั้ง 

 6.1.4 มีกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค จ านวน 1 ครั้ง 
 6.1.5 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ จ านวน 1 ครั้ง 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 ลูกเสือวิสามัญมีองค์ความรู้ด้านวิชาลูกเสือมากข้ึน 
6.1.2 ลูกเสือวิสามัญมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข    

          มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
6.1.3 ลูกเสือวิสามัญตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ 
            

4. รายงานผล             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  39,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 11,000  
2. ค่าใช้สอย 17,500  
3. ค่าวัสดุ 10,500  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 39,000  
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าสมนาคุณวิทยากรกิจกรรมประดับ

แถบ 3 สี และพิธีเข้าประจ ากอง 
5 คน 600 3,000  

2. ค่าสมนาคุณวิทยากรกิจกรรมพักแรม 
(รอบกองไฟ) 

5 คน 1,600 8,000  

รวม   11,000  

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรม

ประดับแถบ 3 สี และพิธีเข้าประจ า
กอง 

2 มื้อ 25 4,500 90 คน 

2. ค่าใช้สอยในการเข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญระดับภาค 

  5,000  

3. ค่าใช้สอยในการเข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญระดับชาติ 

  5,000  

4. ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมลูกเสือจิต
อาสา 

  3,000  

รวม   17,500  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ไวนิล 4 แผ่น 1,200 4,800  
2. วัสดุอุปกรณ์สนาม 1 ชุด 3,000 3,000  
3. แถบ 3 สีลูกเสือ 80 ชุด 15 1,200  
4. อุปกรณ์เข้าประจ ากอง   1,500  

รวม   10,500  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านวิชาลูกเสือมากขึ้น 
 10.2 ผู้เรียนมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีความรักความ
         สามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
 10.3 ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (QR โค้ด) หลังจากการจัดกิจกรรม 
 11.2 สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน  
 11.3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Case Study) 

                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายกิตตินันท์  ระวังสุข)             (นายกิตตินันท์  ระวังสุข) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ.)  
                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                    
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  54 
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรกรเพ่ือชีวิต 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ และคณะ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   () 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน 
โดยเฉพาะผู้เรียนในภาคเกษตรกรรม ในรูปแบบของเงิน อุดหนุนโครงการเกษตรเพ่ือชีวิตส าหรับผู้เรียน  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตว
ศาสตร์ และการเลี้ยงสัตว์น้ า ชั้นปีที่ 1-3 ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการด าเนินโครงการ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งการท าอาหารให้ผู้เรียนได้มีรับประทาน ครบ 3 มื้อ ตลอดภาคเรียน สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม 
การตรวจสุขภาพ การประกันชีวิต ตลอดจนด้านที่พักอาศัย ตามสโลแกน “กินฟรี อยู่ประจ า ท าโครงการ” โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ และพัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตได้ตามวัย มีความรับผิดชอบ และมี
ทักษะประสบการณ์ด้านการเกษตร ดังนั้น โครงการงานสวัสดิการ พยาบาลและหอพัก จึงครอบคลุมถึง
กิจกรรมตามโครงการย่อย ดังนี้ คือ โครงการปรับปรุงหอพักหญิง โครงการตรวจสุขภาพผู้เรียนและการท า
ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ อกท. โครงการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร และการจ้างแม่ครัว  
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง ดูแล หอพักนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมส าหรับการ  
       พักอาศัยของผู้เรียน   

5.2 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในส่วนของกิจกรรม สมัครสมาชิกใหม่ อกท. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
      กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ ให้กับผู้เรียนในประเภทวิชาเกษตรกรรม ระดับ ปวช.   
5.3 เพ่ือสนับสนุนการท าโครงการของผู้เรียนในหอพัก 

 5.4 เพ่ือจัดเตรียมอาหารให้กับผู้เรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ครบทุกมื้อตลอดปี 
       การศึกษา   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ                
  6.1.1 หอพักหญิง และ หอพักชาย จ านวน 20 ห้อง 
  6.1.2 อาหาร ส าหรับผู้เรียน จ านวน 90 คน คนละ 3 มื้อ/วัน ตลอดปีการศึกษา 
  6.1.3 ค่ากิจกรรม อกท./ตรวจสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ จ านวน 90 คนๆ ละ 500 บาท 
  6.1.4 จัดท าโครงการในหอพัก  อย่างน้อย 2 โครงการ 
  6.1.5 ปรับปรุงพื้นท่ีโรงอาหารปฏิรูป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 หอพักหญิง และหอพักชาย มีสภาพที่เหมาะสมต่อการพักอาศัยของผู้เรียน  
        6.2.2 การบริการด้านอาหาร สะอาด เพียงพอ และมีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมต่อ ผู้เรียน 
               6.2.3 โครงการในหอพัก สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความอดทน มุ่งมั่น และสร้างสรรค์งาน 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. บริการอาหาร             
2. บริการหอพัก             
3. ค่าสมัคร สมาชิกใหม่ 

อกท. 
            

4. ค่าตรวจสุขภาพ/
ประกันอุบัติเหตุ  

            

5. โครงการในหอพัก              
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  309,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 134,000  
3. ค่าวัสดุ 175,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 309,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างแม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว 210 วัน 400 84,000  
2. ค่ากิจกรรม อกท. 90 คน 90 คน 100 9,000  
3. ค่าตรวจสุขภาพ 90 คน 90 คน 200 18,000  
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 90 คน 90 คน 200 18,000  
5. ค่าจ้างซ่อม/ตัดหญ้า   ถัวเฉลี่ย 5,000  

รวม   134,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุประกอบอาหาร   140,000  
2. วัสดุ ในหอพัก    35,000  

รวม   175,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนได้รับการดูแลด้านที่พัก อาหาร และสวัสดิการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 10.2 สามารถลดภาระของผู้ปกครองได้บางส่วน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ติดตามการด าเนินงานตามโครงการย่อย  
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หมายเหตุ  โครงการย่อยประกอบด้วย 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงินขออนุมัติ 
1.โครงการปรับปรุงหอพักหญิงฯ นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ 40,000 
2.โครงการตรวจสุขภาพผู้เรียน  นางสาวนันณภัสรณ์ วรรณจันทร์ 18,000 
3.โครงการท าประกันอุบัติเหตุ นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง 18,000 
4.กิจกรรม อกท. นางภาวนา  ชูงาน 9,000 
5.จัดซื้อวัสดุอาหารและค่าจ้างแม่ครัว นางวิไลรัตน์ นิ้มสันติเจริญ 224,000 

                           
                                     
ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
    (นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ)         (นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ) 
     …………/…………./…………                                   …………/…………./………… 
 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 
 

      ลงชื่อ                   
                                                    (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง        
                                 …………/…………./………… 
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โครงการที่  55 
โครงการ Fix it center 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางเรวดี  แสงแก้ว 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   () 1.1 ด้านความรู้  
    () 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 (   ) 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 () 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    () 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)และ
สถานศึกษาในต้นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การ
ประกอบวิชาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังในฐานะหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงด าเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนร่วมกับหน่วยงานในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนได้รู้วิธีใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ 
       ประกอบอาชีพ 
 5.2 ยกระดับช่างฝีมือชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงรักษาและเสริมสร้างประสบการณ์ 
 5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานพัฒนา  
       เทคโนโลย ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
5.5 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
5.6 สร้างแหล่งเรียนรู้ปฏิบัตจิริงเพิ่มขีดความสามารถทางด้านทักษะ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างถาวรประจ า อบต./สุขอนามัยพ้ืนฐาน/สร้างมูลค่าและมาตรฐาน 
           ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ศูนย ์
  6.1.2 ประชาชนผูร้ับบริการ จ านวน 110 คน6.1.3 ศูนยซ์่อมสร้าง จ านวน 1 ศูนย์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.1.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ
           วิชาชีพ                                           

6.1.2 ช่างชุมชนมีทักษะในการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  750,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 108,000  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 642,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 750,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน   108,000  

รวม   108,000  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. วัสดุทีมศูนย์ซ่อมสร้าง   30,000  
2. วัสดุทีมต่อยอดนวัตกรรม   20,000  
3. วัสดุทีมสุขอนามัยพ้ืนฐาน   20,000  
4. ชุดปฏิบัติการ   20,000  
5. ไวนิล   10,000  
6. วัสดุส านักงาน   10,000  
7. อ่ืนๆ   532,000  

รวม   642,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ช่างชุมชน 18 คน ประชาชนผู้รับบริการ 110 คน ใน 1 อบต. ได้รับความรู้พัฒนาทักษะใน
         การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบวิชาชีพ 
 10.2 มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน จ านวน 1 ศูนย ์
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครง 
 สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
                                      

ลงชื่อ                       ผู้รับผิดชอบโครงการ         ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางเรวดี  แสงแก้ว)               (นางเรวดี  แสงแก้ว) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 

                                            ลงชื่อ          
              (นายกฤษฎา  บุญเจริญ)  
                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
                                                   …………/…………./………… 

 
 

     ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  56 
โครงการปรับปรุงพัฒนางานบุคลากร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี สุขอนันต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นงานสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
และให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับบุคลากร ตลอดจนบุคลากรภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งมุ่งส่งเสริมบุคลากรในด้านความรู้และทักษะทางวิชาการโดยทั่วไป เพ่ือให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต สามารถน ามาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือความ
สะดวกในการจัดการบริหารงานและประสิทธิภาพในการท างาน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว 
 5.2 เพ่ือจัดเก็บหลักฐานของงานบุคลากรให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 
 5.3 เพ่ือให้บริการด้านงานบุคลากรส าหรับผู้ที่มาติดต่อทันตามเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี และทักษะด้านวิชากร 
 5.5  เพื่อกระตุ้นให้บุคลการมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการท างาน 
 
 
 
 
 



~ 220 ~ 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 บริการด้านงานบุคลากรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 65 คน ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
           และมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.1.1 การปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1.2 ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียน/เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
             

3.  สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  24,368  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 8,000  
3. ค่าวัสดุ 16,368  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 24,368  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   5,000  
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 

คอมพิวเตอร์ 
  3,000  

รวม   8,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษดับเบิ้ล เอ ขนาด เอ4 30 รีม 108 3,240  
2. น้ ายาลบค าผิดเพนเทล 3 ขวด 70 210  
3. คลิปหนีบกระดาษขนาดกลาง 2 โหล 72 144  
4. ลวดเย็บกระดาษ 6 โหล 70 420  
5. หมึกพิมพ์ Hp 12 A Laserjet 4 กล่อง 2,690 10,760  
6. ปลั๊กพวงสายไฟฟ้า 1 อัน 290 290  
7. กระดาษการ์ดสี เอ4 2 ห่อ 180 360  
8. เทปติดสันปก 2 นิ้ว 2 ม้วน 50 100  
9. ยางลบดินสอ 1 โหล 60 60  

10. กรรไกร 1 อัน 70 70  
11. มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก ตราม้า 2 อัน 55 110  
12. กาวน้ าแบบหลอด 3 หลอด 18 54  
13. กาวลาเท็กซ์ 1 ขวด 30 30  
14. ปากกาลูกลื่น 10 ด้าม 12 120  
15. แผ่น CD-R princo 1 กล่อง 350 350  
16. ดินสอ 10 ด้าม 5 50  

รวม   16,368  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สามารถบริการแนะน าและอ านวยความสะดวกส าหรับผู้มารับบริการงานบุคลากรได้อย่างมี
         ประสิทธิภาพ 
 10.2 บริการข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามก าหนดเวลา 
 10.3 บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 222 ~ 
 

11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา 
 11.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางสุวรรณี  สุขอนันต์)             (นางสุวรรณี  สุขอนันต์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 
 
 
                                             ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                     (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  57 
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี สุขอนันต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จในทุกๆด้าน วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง เล็งเห็นว่าบุคลากรควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน การจัดการ
ศึกษาและโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานหรือสถานศึกษาอ่ืนๆ หรือไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมด้านความรู้ และประสบการณ์ต่างๆให้
บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีขวัญก าลังใจ มีแนวทาง รูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาสถานศึกษาและท่ีส าคัญพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาสภาพความเป็นอยู่   
       พัฒนาการด้านต่างๆ และดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดภาคกลาง  
       และภาคเหนือ 

5.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีวิสัยทัศน์รู้เท่าทันการ
       เปลี่ยนแปลงเพ่ือการเข้าสู่สมาคมอาเซียน และวิทยาการใหม่ๆ สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับ
       มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

5.3 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนเป็นการผ่อนคลายความเครียดในการปฏิบัติงาน 
       ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จ านวน 70 คน ได้  
 ทัศนศึกษาดูงานในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  บุคลากรของวิทยาลัยฯสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้มาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 สถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
7. สถานที่ด าเนินการ  สถานที่ในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียน/เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  281,200  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 280,000  
3. ค่าวัสดุ 1,200  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 281,200  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง   

150,000 
 

2. ค่าท่ีพัก    
3. ค่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ   130,000  

รวม   280,000  

 



~ 225 ~ 
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 1,200 1,200  

รวม   1,200  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ได้ทัศนศึกษาดูงานในพ้ืนที่
         ภาคกลาง และภาคเหนือ 
 10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิด    
         ก้าวหน้าทันสมัย มีความกระตือรือร้นในการท างานและสามารถพัฒนางานของวิทยาลัยฯ  
         ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา 
 11.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางสุวรรณี  สุขอนันต์)             (นางสุวรรณี  สุขอนันต์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 
 

                                             ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  58 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี สุขอนันต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นองค์กรที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน า
ความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบุคลากรต้อง
พัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะทางวิชาการต่างๆ แล้วยังต้องน้อมน าพระราชด ารัสที่พระราชทานในเรื่อง
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความซื่อสัตย์ สุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตน  
และปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2546 ที่ให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด มีกฎระเบียบที่ให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริต 
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาการ หรือ
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต หรือความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถท างานเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และสนองพระราชกรณียกิจได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการท างานให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ จ านวน 65 คน 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้สามารถด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรม
       ที่ถูกต้องดีงาม รู้จักพัฒนาปัญญาให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้ด้วย
       เหตุและผล จนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 65 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาตนเอง สามารถด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ถูกต้อง
 ดีงาม รู้จักพัฒนาปัญญาให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุและผล 
 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตได้ส าเร็จ มีความสุข และเกิดประโยชน์ต่อ
 สถานศึกษา 
7. สถานที่ด าเนินการ  ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียน/เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  92,696  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 15,000  
2. ค่าใช้สอย 74,500  
3. ค่าวัสดุ 3,196  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 92,696  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   15,000  

รวม   15,000  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารกลางวัน 7 มื้อ 65 คน 50 22,750  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ 65 คน 25 9,750  
3. ค่าเหมารถโดยสาร 2 เที่ยว 6 คัน 3,500 42,000  

รวม   74,500  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 1,200 1,200  
2. ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร 2 รีม 300 600  
3. ค่าหมึกเครื่องพิมพ์เกียรติบัตร   1,000  
4. ค่ากระดาษเอสี่ 2 รีม 108 216  
5. ค่าปากกา 1 กล่อง 180 180  

รวม   3,196  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯ 65 คน ได้ฝึกอบรมหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
 10.2 บุคลากรของวิทยาลัยฯ 65 คน พึงพอใจและมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เกิดความสามัคคีใน
         หมู่คณะ สามารถด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ถูกต้องดีงาม รู้จักพัฒนาปัญญาให้เป็นผู้รู้
         เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุและผล สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
         ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตได้ส าเร็จและมีความสุข 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 ระดับความพึงพอใจในการอบรม 
 11.2 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
 

                                      
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางสุวรรณี  สุขอนันต์)             (นางสุวรรณี  สุขอนันต์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 
 

                                             ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  59 
โครงการงานบัญชี 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ  ศรีทอง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของงานสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังในการ
จัดเก็บหลักฐาน และเอกสารการรับและจ่ายเงินทุกประเภทให้ปลอดภัยและตรวจสอบได้ และให้ค าแนะน าแก่
ครู อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนบุคลากรภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าบัญชีและงบการเงินทั้งระบบให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร และรายงาผลการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร และรายงานผลการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสี่ยงของงานการเงิน และบัญชีมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะรองรับการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว บันทึกบัญชีทั้งระบบ
       ให้ถูกต้อง 

5.2 จัดท าทะเบียนคุมหลักและสมุดบัญชีทุกประเภทเพ่ือจัดท ารายงานผลการจัดท าบัญชีแก่หน่วย
       ตรวจสอบภายในและส านักงานแผ่นดิน 

5.3 จัดเก็บหลักฐานและเอกสารการรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภทให้ปลอดภัยและตรวจสอบได้ง่าย 
5.4 เพ่ือลดความเสี่ยงจาการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         
 6.1.1 จัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบและทันก าหนดเวลา 
 6.1.2 จัดท างบการเงินให้ถูกต้องเพ่ือรายงานผลการท าบัญชีให้ผู้ตรวจสอบ 
 6.1.3 บริหารจัดการในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 จัดท าบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
6.1.2 รายงานผลงบการเงิน เพ่ือน าข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน  

7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  5,110  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 5,110  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 5,110  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษดับเบิ้ลเอ F4/80 แกรม 2 รีม 150 300  
2. ซองใส่เอกสารขยายข้าง 100 ซอง 5 500  
3. คลิปด าเบอร์ N.108 1 โหล  78 78  
4. คลิปด าเบอร์ N.110 1 โหล 42 42  
5. ทะเบียนคุมเอกสาร 1 กล่อง 220 220  
6. เทปกาวติดสันปก น้ าเงิน 1 ม้วน 100 100  
7. น้ ายาลบค าผิดเพนเทล 2 ขวด 70 140  
8. หมึกคอมพิวเตอร์ HP1006 A85  1 หลอด 2,650 2,650  
9. กระดาษดับเบิ้ลเอ A4/80 แกรม 5 รีม 108 540  

10. ตรายาง ผู้ตรวจสอบบัญชี/ตรายางผอ. 2 อัน 270 540  
รวม   5,110  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ใบบันทึกบัญชี บช.01 เข้าระบบ GFMIS เงินนอกงบประมาณ 
 10.2 จัดท ารายงานการเงินส่งคลัง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 10.3 รายงานการตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS 
 10.4 สมุดบัญชีแยกประเภท 
 10.5 สมุดบัญชีที่เก่ียวข้องจากระบบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ                                      
 
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
       (นางวันเพ็ญ  ศรีทอง)                (นางวันเพ็ญ  ศรีทอง) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
                                              
                                            ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 
       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  60 
โครงการงานบริหารงานทั่วไป (งานเอกสารการพิมพ์) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางวนิดา  ช่วยออก 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานเอกสารการพิมพ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าส าเนาหนังสือราชการ เอกสารการวัดผล 
ประเมินผล เอกสารทางราชการอ่ืนๆ ประสานงานให้ความร่วมมือ ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาด้านเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปฏิบัติงานการส าเนาหนังสือราชการ เอกสารงานวัดผลประเมินผล และเอกสารราชการอ่ืนๆ 
 5.2 เพ่ือปฏิบัติงานการจัดพิมพ์เอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ถ่ายส าเนาหนังสือภายนอก (หนังสือรับ) ปีละประมาณ 2,000 – 3,000 ฉบับ 
  6.1.2 ถ่ายส าเนาค าสั่ง ประกาศ ปีละประมาณ 300 – 400 ฉบับ 
  6.1.3 ถ่ายส าเนาหนังสือราชการประเภทอ่ืนๆ ปีละประมาณ 20,000 – 30,000 แผ่น 

   6.1.4 จัดพิมพ์ข้อสอบ ส าเนาข้อสอบการวัดผลประเมินผลการเรียน ปีละประมาณ  
            22,500 แผ่น 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  6.2.1 ปฏิบัติงานการพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ และ 
           ทันเวลาทุกฉบับ 
  6.2.2 ให้บริการด้านการถ่ายเอกสารทางราชการแก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน
           ได้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ 2563 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  82,980  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 82,980  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 82,980  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม 200 รีม 90 18,000  
2. ซองน้ าตาลขยายข้าง F4 200 ซอง 7 1,400  
3. หมึกถ่ายเอกสาร 15 หลอด 4,000 60,000  
6. กระดาษค าตอบ 100 ข้อ 10 ห่อ 35 350  
7. กระดาษค าตอบ 80 ข้อ 30 ห่อ 30 900  
8. กระดาษค าตอบ 60 ข้อ 40 ห่อ 25 1,000  
9. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 4 โหล 120 480  

10. เป๊กทองเหลือง 1 นิ้ว 2 กล่อง 45 90  
11. เป๊กทองเหลือง 2 นิ้ว 10 กล่อง 35 350  
12. เป๊กทองเหลือง 3 นิ้ว 2 กล่อง 25 50  
13. น้ ายาลบค าผิดเพนเทล 6 ขวด 60 360  

รวม   82,980  
9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เอกสารหนังสือราชการต่างๆ ได้แก่ หนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือภายใน แบบประเมินผล   
         ทางการเรียน 
 10.2 ประกาศ ค าสั่ง หนังสือราชการอ่ืนๆ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นางวนิดา  ช่วยออก)              (นางวนิดา  ช่วยออก) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                         ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                              …………/…………./………… 

 

             ลงชื่อ                   
                                               (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                           …………/…………./………… 
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โครงการที่  61 
โครงการงานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางวนิดา  ช่วยออก 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การจัดพิมพ์ จัดท าเอกสารทางราชการ หนังสือรับ – หนังสือส่ง 
หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ และเอกสารทางราชการอ่ืนๆ การให้ความร่วมมือ การประสานงาน สรุป
ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา การส่งต่อ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ การสืบค้นจัดพิมพ์ จัดส่งเอกสารทาง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMS e-office) การจัดส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานทั้งในและนอก
สถานศึกษา เก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐานและระบบปฏิบัติต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การศึกษาและให้บริการแก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ค าชี้แจง ประกาศ ให้บริการการรับส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามล าดับขั้น ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
5. วัตถปุระสงค ์
 5.1 เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการให้ถูกระเบียบ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
 5.2 เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับหนังสือราชการแก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 จัดท าหนังสือราชการภายนอก (หนังสือรับ) ปีละประมาณ 2,000 – 3,000 ฉบับ 
  6.1.2 จัดท าหนังสือราชการภายนอก (หนังสือส่ง) ปีละประมาณ 700 – 800 ฉบับ 
  6.1.3 จัดท าหนังสือราชการภายใน ปีละประมาณ 400 – 500 ฉบับ 

 6.1.4 จัดท าหนังสือราชการประเภทอ่ืนๆ ปีละประมาณ 300 – 400 ฉบับ 
 6.2 เชิงคุณภาพ    
  6.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามระเบียบว่า 
          ด้วยงานสารบรรณ มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
  6.2.2 ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือราชการ ข่าวสารต่างๆ แก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และ
           นักเรียนอย่างพอเพียง ตลอดปีงบประมาณ 2563 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  69,480  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 3,000  
3. ค่าวัสดุ 31,580  
4. ค่าครุภัณฑ์ 34,900  

รวมทั้งสิ้น 69,480  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   3,000  

รวม   3,000  
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษดับเบิ้ลเอ ขนาดเอ4 20 รีม 108 2,160  
2. ชองขาวเบอร์ 9/125 ครุฑ 4 กล่อง 400 1,600  
3. ซองน้ าตาล ครุฑ เอ4 ไม่ขยายข้าง 200 ซอง 4 800  
4. ซองน้ าตาล ครุฑ เอ4 ขยายข้าง 200 ซอง 4.40 880  
5. หมีก HP 1006 6 กล่อง 2,590 15,540  
6. หมึก Toner รุ่น TN 2260 6 กล่อง 1,550 9,300  
7. CD-RW 1 กล่อง 400 400  
8. แฟ้มเสนอเซ็น (ตรากระต่ายลายไทย) 6 แฟ้ม 150 900  

รวม   31,580  
9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 14,900 14,900  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด 20,000 20,000  

รวม   34,900  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานด้านเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ได้แก่ หนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือภายใน ประกาศ  
ค าสั่ง ฯลฯ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นางวนิดา  ช่วยออก)              (นางวนิดา  ช่วยออก) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
                                         ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                              …………/…………./………… 

 
            ลงชื่อ                   
                                               (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                          …………/…………./………… 
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โครงการที่  62 
โครงการงานพัสดุ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานพัสดุเป็นงานบริการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุควบคุมและจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ในการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอนประกอบด้วยหลักฐานเอกสารทางราชการทั้งหมด ดังนั้นงานพัสดุจึงต้องด าเนินการจัดซื้อวัสดุเพ่ือ
จัดท าเอกสารและปรับปรุงห้องปฏิบัติงานให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุส าหรับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 

5.2 เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพัสดุ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ        
 6.1.1 ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.1.2 มีวสัดุอุปกรณ์การเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
6.1.1 ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง 
6.1.2 มีห้องท างานและเก็บวัสดุเอกสารที่ปลอดภัย  
6.1.3 มีห้องปฏิบัติงานที่สะอาดปลอดภัยเอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปและรายงาน

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  201,332  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย             10,000  
3. ค่าวัสดุ 182,932  
4. ค่าครุภัณฑ์    8,400  

รวมทั้งสิ้น 201,332  
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ค่าจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพัสดุ 1 รายการ 10,000 10,000  

รวม   10,000  
9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษดับเบิ้ลเอ A4 100 รีม 120 12,000  
2. กระดาษปอนด์ไอเดียแม็ก ขนาด A1/70แกรม 10 รีม 110 1,100  
3. กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4  /80  แกรม 10 ห่อ 210 2,100  
4. กระดาษเอ3  120  แกรม 2 ห่อ 275 550  
5. ลวดเสียบกระดาษตราม้า 10 โหล 110 1,100  
6. ซองสีน้ าตาลเบอร์ 10 พับ 2  ตราครุฑ 3 โหล 20 60  
7. ซองขาวเบอร์ 9 พับ 4  ตราครุฑ 5  โหล 10 50  
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

8. แฟ้มซองเอกสารชั้นเดียว ใส  F4 14 แพ็ค 68 952  
9. กาว TOA  8  ออนซ์ 12 ขวด 20 240  

10. กาว 2 หน้าชนิดบาง  3  เอ็ม  1.5 นิว้ 3 ม้วน 65 195  
11. กาว 2 หน้าชนิดหนา 3  เอ็ม ขนาด  3  เมตร 3 ม้วน 145 435  
12. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 10 โหล 18 180  
13. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 20 โหล 10 200  
14. น้ ายาลบค าผิดเพนเทล 15 อัน 55 825  
15. แฟ้มเจาะใส่เอกสาร  2  นิ้ว 24 แฟ้ม 75 1,800  
16. กระดาษเอ4  ไอเดียเม็ก 150 รีม 110 16,500  
17. หมึกแคนนอนสีด า/สี ชนิดเติม 7 ขวด 150 1,050  
18. ซองใส่เอกสาร F4  ขยายข้าง ไม่มีครุฑ 300 ซอง 5.40 1,620  
19. คลิปด า  เบอร์ 108 10 โหล 78 780  
20. ซองขาวเบอร์ 9/125  ครุฑ 1 กล่อง 425 425  
21. ซองน้ าตาลครุฑเอ4 ไม่ขยายข้าง 100 ซอง 2.50 250  
22. ซองน้ าตาลครุฑเอ4 ขยายข้าง 100 ซอง 4.40 440  
23. แฟ้มเสนอเซ็น (ตรากระต่ายลายไทย) 12 แฟ้ม 160 1,920  
24. เทปกาวติดสันหนา  2 นิ้ว   5 ม้วน 60 300  
25. หมึก HP LaserJet  85 A 15 กล่อง 2,700 40,500  
26. หมึก HP LaserJet  12 A 3 กล่อง 2,900 8,700  
27. กระดาษการ์ดสี  เอ4  120  แกรม 3 ห่อ 100 300  
28. กระดาษท าเกียรติบัตร มีกรอบ สีครีม 4 ห่อ 280 1,120  
29. หมึก  HP เบอร์  46  (สีด า/สี) 2 กล่อง 580 1,160  
30. ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน YOYO BALL 0.5 1 กล่อง 150 150  
31. เครื่องเย็บกระดาษเบอร์  3 6 อัน 385 2,310  
32. เครื่องเย็บกระดาษเบอร์  10 6 อัน 195 1,170  
33. แฟ้มเจาะใส่เอกสาร  3  นิ้ว 12 แฟ้ม 90 1,080  
34. ปากกาเคมีสีน้ ามัน 3 ด้าม 30 90  
35. หมึก Brother TN 2260 3 กล่อง 2,790 8,370  
36. แผ่น CD-RW 2 กล่อง 750 1,500  
37. ทะเบียนคุมเอกสาร 1 กล่อง 220 220  
38. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 15 หลอด 4,000 60,000  
39. กระดาษค าตอบ  100 ข้อ 10 ห่อ 35 350  
40. กระดาษค าตอบ  80 ข้อ 30 ห่อ 30 900  
41. กระดาษค าตอบ  60 ข้อ 40  ห่อ 25 1,000  

รวม   182,932  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ตู้ลิ้นชักเหล็ก  7  ชั้น   1 ตู้ 3,900 3,900  
2 เครื่องส ารองไฟ 1 เครื่อง 4,500 4,500  

รวม   8,400  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมส าหรับจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
 10.2 มีที่เก็บเอกสารแบบฟอร์มที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้บริการแก่ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 10.3 มีห้องท างานที่ปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
 
                                     

ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
   (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร)       (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร) 
    …………/…………./…………                                   …………/…………./………… 
 
 

                                       ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 

 
 
 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  63 
โครงการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการเพ่ือให้ครู
บุคลากรปฏิบัติงานราชการให้สะดวกและรวดเร็ว มีรถยนต์ จ านวน 5 คัน วิทยาลัยฯ มีงานฟาร์มมีรถ
แทรกเตอร์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 6 คัน มีเครื่องตัดหญ้า จ านวน 8 เครื่อง และโดยสภาพทั่วไปของ
วิทยาลัยฯ มีเนื้อที่บริเวณกว้างทั้งอาคารแผนกวิชาต่างๆ มีสวนยาง สวนปาล์ม ที่ต้องมีการตัดแต่งอยู่
ตลอดเวลา งานพัสดุจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ คนงานเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ 

5.2 เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ให้สะอาดสวยงาม 
5.3 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงานฟาร์ม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        
 6.1.1 รถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯ จ านวน 5 คัน 
 6.1.2 เครื่องตัดหญ้า จ านวน 8 เครื่อง 
 6.1.3 รถแทรกเตอร์ จ านวน 6 คัน 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากร คนงานของวิทยาลัยฯ และพัฒนางานเกษตรขององค์กร
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง             
3. จัดซื้อสารหล่อลื่น             
4. สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  327,100  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 327,100  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 327,100  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง      
    น้ ามันดีเซล 10,000 ลิตร 27  270,000  
    แก๊สโซฮอล์ 91  1,200 ลิตร 28   33,600  
    แก๊สโซฮอล์ 95    700 ลิตร 28   19,600  
2. จัดซื้อน้ ามันหล่อลื่น 2ที 3 ลัง 1,300     3,900  

รวม   327,100  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รถยนต์ของวิทยาลัยฯ รถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่มีน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
                                      

ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
   (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร)       (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร) 
    …………/…………./…………                                   …………/…………./………… 
 
 

                                       ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 

 
 
 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  64 
โครงการยานพาหนะและขนส่ง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการในวิทยาลัยฯ  
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการอ านวยความสะดวกครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในการเดินทางไปราชการและ
ปฏิบัติงานราชการต่างๆ จึงต้องบ ารุงรักษายานพาหนะของทางราชการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ จึงต้องมีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จัดท า 
พ.ร.บ.รถยนต์และประกันภัยรถยนต์ ประจ าปีตามท่ีกฎหมายก าหนด   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ 

5.2 เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ให้สะอาดสวยงาม 
5.3 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของงานฟาร์ม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ         

   6.1.1 รถยนต์ราชการของวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลรักษาซ่อมแซมให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน      
          จ านวน 5 คัน 

 6.1.2 รถยนต์ของราชการ ต้องจัดท า พ.ร.บ.รถยนต์/และประกันภัยรถยนต์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จ านวน 5 คัน 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปและรายงาน

โครงการ 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  105,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 105,000  
3. ค่าวัสดุ -  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 105,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ   5  คัน  80,000  
2. ค่าจัดท า พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ 5  คัน  25,000  

รวม   105,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ)  ไม่มี 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รถยนต์ของวิทยาลัยฯ รถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่มีน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 

ลงชื่อ                 ผู้รับผิดชอบโครงการ     ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
   (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร)       (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร) 
    …………/…………./…………                                   …………/…………./………… 
 
 

                                       ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 

 
 
 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  65 
โครงการงานการเงิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายทรัทย์  พรประยุทธ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานการเงินเป็นงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บริการด้านการรับ -จ่ายเงินทุกประเภท  
และให้ค าแนะน าแก่ครู-อาจารย์ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายนอกและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุรองรับการเบิกจ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง สะดวก คล่องตัวและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมวัสดุในการจัดท าเอกสารงานการเงิน 

5.2 เพ่ือเตรียมวัสดุประกอบการเบิกแก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         

6.1.1 จัดท าเอกสารในSAP ขบ.01 ,ขจ.05 ปีละประมาณ 1,000 ใบ   
6.1.2 จัดท าแบบฟอร์มเอกสารเดินทางไปราชการ   
6.1.3 จัดท าแบบฟอร์มเงินยืมไปราชการ 

 6.1.4 จัดท าแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 
 6.1.5 จัดท าแบบฟอร์มใบเบิกเงินเอกสารหมายเลข 17   

6.1.6 จัดท าแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
 6.1.7 จัดท าแบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน  

  6.1.8 จัดท าแบบฟอร์มทะเบียนคุมเช็ค ทะเบียนจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมเงิน     
           จัดสรร 

6.2 เชิงคุณภาพ   
6.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเบิก จ่ายเงินแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตาม 
         ระเบียบว่าด้วยงานการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
6.2.2 ให้บริการเกี่ยวกับเบิก จ่ายเงิน แก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน พอเพียง 

           ตลอดปี   
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียน/เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  10,185  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 3,000  
3. ค่าวัสดุ 7,185  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 10,185  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์   3,000  

รวม   3,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษดับเบิลเอ ขนาด เอ 4 25 รีม 125 3,125  
2. หมึกแคนนอล MF 3010 2 กล่อง 1,590 3,180  
3. กระดาษสี F4    1 ห่อ 110 110  
4. กระดาษดับเบิ้ล เอ F4 2 ห่อ 115 230  
5. แฟ้มใส่เอกสารขนาด 2 นิ้ว 6 แฟ้ม 90 540  

รวม   7,185  
9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานด้านเอกสารการเงินเกี่ยวกับการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ตามระเบียบของทางราชการ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบประเมินโครงการ   

                                  
ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นายทรัทย์  พรประยุทธ)             (นายทรัทย์  พรประยุทธ) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                         ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 

 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  66 
โครงการงานอาคารและสถานที่ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายณัฐวฒุิ  รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องอ านวยความสะดวกให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา ได้แก่ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การปรับปรุงและ
รักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ อาคารเรียน บ้านพักครู ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ปรับปรุงอาคารต่างๆ ของวิทยาลัย บ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ 
 5.3 ดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ดูสวยงาม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ปรับปรุงอาคารและห้องเรียนของทุกแผนกวิชา 
  6.1.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ 

 6.1.3 ดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ดูสวยงาม 
 6.2 เชิงคุณภาพ   

6.2.1 ห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ บ้านพักครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและปลอดภัย 

  6.2.2 ระบบไฟฟ้า และระบบประปาพร้อมใช้งาน 
  6.2.3 สภาพภูมิทัศน์และบริเวณภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม สะอาดอยู่เสมอ 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน 

            

2. ปรับปรุงอาคารต่างๆ             
3. ปรับปรุง

สาธารณูปโภค 
            

4. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  61,900  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 43,900  
4. ค่าครุภัณฑ์ 18,000  

รวมทั้งสิ้น 61,900  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
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9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ระบบไฟฟ้า   15,000  
2. ระบบประปา   5,000  
3. ธงชาติและธงอ่ืนๆ   20,000  
4. ไม้กวาด 50 อัน 30 1,500  
5. น้ ายาท าความสะอาด 2 โหล 1,200 2,400  

รวม   43,900  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ makita 2 เครื่อง 9,000 18,000  

รวม   18,000  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ห้องเรียนอาคารต่างๆ และบ้านพักครูอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 10.2 ระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ สะอาดอยู่เสมอ 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน                                      
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง)                           (นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                        ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 

 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  67 
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษาวิทยาลัยฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งสถานศึกษาตามพ้ืนที่
การบริหารเพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมอีกท้ังจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 จัดท างานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ต่อนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
 5.2 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของวิทยาลัยฯ สู่สังคมภายนอก 
 5.3 รองรับการเข้าสู่อาเซียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสู่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

 6.1.2 ประชาสัมพันธ์งานของวิทยาลัยฯ สู่ภายนอก 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนนักศึกษาบุคลากรและประชาชนได้รับทราบกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3.  สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  50,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 10,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ 40,000  

รวมทั้งสิ้น 50,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ

ผลงาน 
  10,000  

รวม   10,000  
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9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. กล้องถ่ายรูป 1 กล้อง 36,000 36,000  
2. ขาตั้งกล้อง 1 ชิ้น 4,000 4,000  

รวม   40,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นางภาวนา  ชูงาน)                (นางภาวนา  ชูงาน) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                        

                                      ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 
 

 
 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  68 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายณัฐวฒุิ  รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    () 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องอ านวยความสะดวกให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา ได้แก่ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค เช่น การปรับปรุงและรักษา
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ป้ายบอกทาง ไฟถนน ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ปรับปรุงป้ายบอกทางไปอาคารและป้ายต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม 
 5.3 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายต่าง ๆ ทุกป้าย ของวิทยาลัยฯ จ านวน 9 ป้าย 
  6.1.2 ปรับปรุงพื้นท่ีภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม จ านวน 9 จุด 
  6.1.3 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ป้ายบอกทางทุกป้ายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  6.2.2 สภาพภูมิทัศน์และบริเวณภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม สะอาดอยู่เสมอ 
  6.2.3 ระบบแสงสว่าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยฯ 

            

2. ปรับปรุงป้ายบอก
ทาง และป้ายต่าง ๆ 

            

3. ปรับปรุงระบบแสง
สว่าง 

            

4. ปรับปรุงป้ายหน้า
ศูนย์วิทยบริการ 

            

5.  สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  33,200  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 33,200  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 33,200  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. โคมไฟสปอร์ตไลท์ 4 อัน 3,300 13,200  
2. ป้ายบอกทาง+ป้ายอาคาร+ป้ายต่าง ๆ 10 ป้าย - 20,000  

รวม   33,200  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ป้ายบอกทาง และป้ายต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 10.2 ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ สะอาดอยู่เสมอ 
 10.3 ระบบแสงสว่าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน                                      

 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง)                           (นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                        

                                      ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 
 

 
 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  69 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายณัฐวฒุิ  รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว และใน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อ านวยการได้แจ้งที่ประชุม และขอมติว่าจะย้ายย้ายห้องปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการจากทิศตะวันตกไปห้องฝั่งทิศตะวันออก ซ่ึงเป็นห้องท่ีเหมาะมากกว่าเดิม 
5. วัตถุประสงค์ 
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ         
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ จ านวน 1 ห้อง 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ 

            

2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
และแสงสว่างภายใน
ห้อง 

            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบอประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  200,000  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 200,000  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 200,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 
  9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าวัสดุ   200,000  

รวม   200,000  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ห้องปฏิบัติงานของผู้อ านวยการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
        (นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง)                           (นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 

 
                                       
 
                                       ลงชื่อ          
           (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                               …………/…………./………… 

 
 
 

                    ลงชื่อ                   
                                                (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
                       …………/…………./………… 
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โครงการที่  70 
โครงการสนับสนุนแบบฟอร์มของพนักงานรักษาความปลอดภัย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี  สุขอนันต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 3 คน วิทยาลัยฯจึงได้สนับสนุนแบบฟอร์มของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างชุดแบบฟอร์มของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
5.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  ชุดแบบฟอร์มของพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 3 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ชุดแบบฟอร์มของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สามารถสวมใส่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
 เหมาะสม 
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7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. เขียน/เสนอโครงการ             
2. ด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

3. สรุปผลโครงการ             
 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  2,100  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 2,100  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 2,100  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ชุดแบบฟอร์มของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย  
3 ชุด 700 2,100  

รวม   2,100  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 พนักงานรักษาความปลอดภัยได้สวมชุดแบบฟอร์มเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
 10.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 
 11.2 การแต่งกายของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
 
  

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
      (นางสุวรรณี  สุขอนันต์)              (นางสุวรรณี  สุขอนันต์) 
      …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 
 

                                             ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 
 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
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โครงการที่  71 
โครงการจัดงานมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี  สุขอนันต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาทั้งยัง
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถ
พัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ มาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานจนถึงเกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เห็นคุณค่าของบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการแสดงมุทิตาจิต เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ 
ซึ่งผู้ที่ได้รับการแสดงมุทิตาจิต มีความภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือแสดงมุทิตาจิตผู้
เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจัดโครงการแสดงมุทิตาจิตขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ            
       ประจ าปี 2563 

5.2 เพ่ือร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี   
       งบประมาณ พ.ศ.2563 

5.3 เพ่ือกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการ
       ปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะจนครบอายุเกษียณ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ        
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ  จ านวน  8  คน 
            ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุ            จ านวน  1  คน 
                                        รวม     จ านวน  9  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและ
 เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ประชุมคณะท างาน             
2. เก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดท าทะเบียน 
เอกสาร และวีดีทัศน์ 
ผู้เกษียณอายุราชการ  

            

3. ประชาสัมพันธ์การ
จัดงานแสดงมุทิตา
จิต ประจ าปี 2563 

            

4. จัดเตรียมเกียรติบัตร 
และจัดหาของที่
ระลึก มอบแก่
ข้าราชการครูฯ และ
ลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุราชการ  

            

5. เชิญผู้เกษียณอายุ
ราชการ และแขกผู้มี
เกียรติร่วมงาน 

            

6. ด าเนินการจัดงาน
แสดงมุทิตาจิต 
ประจ าปี 2563 

            

7. สรุปรายงานผล
โครงการ 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.   ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  32,700  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย 25,200  
3. ค่าวัสดุ 7,500  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 32,700  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 400 25,200 63 คน 

รวม   25,200  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่ากรอบเกียรติบัตร 9 กรอบ 500 4,500  
2. ค่าเกียรติบัตร 1 ห่อ 300 300  
3. คลิปหนีบกระดาษขนาดกลาง 9 ชิ้น 300 2,700  

รวม   7,500  

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
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11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการที่ได้รับการ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคล
ทั่วไป 
 
                                      

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางสุวรรณี  สุขอนันต์)             (นางสุวรรณี  สุขอนันต์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 
 

                                             ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 
 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 
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โครงการที่  72 
โครงการพัฒนาผู้สอนในการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี  สุขอนันต์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการตามภาระงานประจ า       ต่อเนื่อง     ใหม ่
          โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)     ต่อเนื่อง    ใหม ่
3.  ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
   (   ) 1.1 ด้านความรู้  
    (   ) 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
    (   ) 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   
    (   ) 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   (   ) 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 () 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
 (   ) 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
    มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
    (   ) 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   (   ) 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
     (   ) 3.3 ด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การสร้างศักยภาพให้แก่สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสอดคล้องตามหลัก 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุก คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นั้น นอกจากจะเป็น
บทบาทหน้าที่โดยตรง ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย ที่เกี่ยวข้องจึงจะ บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด สถานศึ กษามีภาระหลักในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลการศึกษา การแนะแนวการศึกษาด้านอาชีพ และ
การวิจัยทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในหลายแนวทางและหลายรูปแบบ โดยได้จัดท าโครงการ 
พัฒนาผู้สอนในการเขียนแผนการสอนแบบ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้สอนของสถานศึกษา       
ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้แก่ สถานศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้านได้อย่างดียิ่ง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 

5.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ท าแผนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ        

    สถานศึกษามีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี
 การศึกษา 2563 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  สถานศึกษามีการพัฒนาผู้สอนในการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
7. สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. วางแผนกิจกรรม              
2. เสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ  
            

3. ประชุมปรึกษาหารือ
ด าเนินการ 

            

4. ด าเนินโครงการ             
5. สรุปและรายงานผล             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
    จากเงิน   ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บ ารุงการศึกษา  งบประมาณ  27,180  บาท 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 
ที ่ หมวด จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน 14,000  
2. ค่าใช้สอย 10,,250  
3. ค่าวัสดุ 2,930  
4. ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 27,180  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 7,000 14,000  

รวม   14,000  
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9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1. ค่าอาหารกลางวัน  2 มื้อ 50 3,500 35 คน 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ 25 1,750 35 คน 
3. ค่าพาหนะวิทยากร   5,000  

รวม   10,250  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 35 เล่ม 70 2,450  
2. ค่าเกียรติบัตร 1 ห่อ 300 300  
3. ค่าปากกา 1 กล่อง 180 180  

รวม   2,930  
9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูทุกคนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก 
11. การติดตาม และการประเมิลผลโครงการ 
 แบบสอบถามโครงการ                                      
 

ลงชื่อ              ผู้รับผิดชอบโครงการ          ลงชื่อ          หวัหน้าแผนก/หัวหน้างาน 
     (นางสุวรรณี  สุขอนันต์)             (นางสุวรรณี  สุขอนันต์) 
    …………/…………./…………                                      …………/…………./………… 
 
                                             ลงชื่อ          
                 (นายสหัส  หนูเอียด)  
                                            รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                      …………/…………./………… 

 

       ลงชื่อ                   
                                                      (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์)  
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

     …………/…………./………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

      
ที ่ รายการครุภัณฑ์ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    
1. จักรรีดยางติดมอเตอร์ 3 ตัว 18,500 55,500 โครงการยางพารากรีด 

2. ชุดครุภัณฑ์เชื่อมต่อเครือข่าย 1 ชุด 429,700 429,700 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   485,200  



 

 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

      ที ่ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

  ฝ่ายวิชาการ         
1. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ(Stabilizer) 4 เครื่อง 35,000 140,000 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) 

2. ไก่ไข่สาว 
ไก่ไข่สาว 

100 ตัว 
100 ตัว 

180 
50 

18,000 
5,000 

โครงการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
 

3. สุกรพ่อพันธุ์แท้ดูร๊อกเลือด 100% 
สุกรแม่พันธุ์ลูกผสม 2 สายเลือดพันธุ์แท้ระหว่างพันธุ์แลนด์เรชกับ
ลาร์จไวท์   

1 ตัว 
5 ตัว 

25,000 
20,000 

25,000 
100,000 

โครงการเลี้ยงสุกร 

4. โต๊ะปฏิบัติการาแตนเลสทั้งตัว KT 006 ขนาด 75X150 ซม. 
เก้าอ้ีพลาสติกกลม ไม่มีพนักพิงท าจากพลาสติกอย่างดี 

5 ตัว 
50 ตัว 

5,500 
300 

27,500 
15,000 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

5. เก้าอ้ีนักศึกษาส าหรับเล็คเชอร์ 30 ตัว 1,500 45,000 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

6. เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ makita 2 เครื่อง 9,500 19,000 โครงการศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติทางเกษตรกรรม วษท.ตรัง 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   394,500  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

      ที ่ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา         
1. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 1 ชุด 6,500 6,500 โครงการกิจกรรมกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติดวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตรัง 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   6,500  



 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินบ ารุงการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

      ที ่ รายการครุภัณฑ์ 
จ านวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

  ฝ่ายบริหารทรัพยากร         
1. เครื่องสแกนเนอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
1 เครื่อง 
1 ชุด 

14,900 
20,000 

14,900 
20,000 

โครงการงานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ) 
 

2. ตู้ลิ้นชักเหล็ก  7  ชั้น 
เครื่องส ารองไฟ   

1 ตู้ 
1 เครื่อง 

3,900 
4,500 

3,900 
4,500 

โครงการงานพัสดุ 
 

3. เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ makita 2 เครื่อง 9,000 18,000 โครงการงานอาคารและสถานที่ 

4. กล้องถ่ายรูป 
ขาตั้งกล้อง 

1 กล้อง 
1 ชิ้น 

36,000 
4,000 

36,000 
4,000 

โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

  
101,300 

 










