(ก)

คํานํา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยใชชื่อ
“วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” ตั้งอยูเลขที่ 19 หมูที่ 5 (บานนกงาง) ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
หางจากตัวเมืองระนองประมาณ 33 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2 แปลง
แปลงเดิมมีพนื้ ที่ 840 ไร 3 งาน 90 1/10 ตารางวา ตอมาในป 2531 ไดขอขยายพืน้ ที่เพิ่มเติม เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยใชพื้นที่หลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 ใกลกับ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ระนอง มีเนือ้ ที่ประมาณ 100 ไรรวมพืน้ ที่ทั้งหมดประมาณ 940 ไร
ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดจดั การศึกษาในระบบ (Formal Education)
โดยเปดสอนในหลักสูตรตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร 3 สาขางาน คือ สาขางานพืชศาสตร สาขางาน
สัตวศาสตร และสาขางานการประมง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
และโครงการอาชีวศึกษาเพือ่ พัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขา
งานเกษตรทั่วไป
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตรสาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขางานการจัดการผลิตสัตว สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานผลิตภัณฑสตั ว
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสาขางานเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําทั่วไป
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
วิทยาลัยฯจะดําเนินการบริหารงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ใหเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2553 โดยไดจัดสรรงบประมาณอยางทั่วถึง โดยมุงเนนใหมีผลงานบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางแผนไว และใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
งานวางแผนและงบประมาณ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1 ตุลาคม 2552

(ข)
สารบัญ
เรื่อง
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(ก)

สารบัญ
โครงสรางการบริหารสถานศึกษา
วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา
ขอมูลสถานศึกษา
ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ขอมูลบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จําแนกตามผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) จําแนกตามผลผลิต
สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ
สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนผลผลิต
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาฝายบริหารทรัพยากร
โครงการบริหารงานทั่วไป
โครงการงานการบัญชี
โครงการงานการเงิน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร
โครงการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลาสายสนับสนุน
โครงการงานทะเบียน
โครงการงานอาคารสถานที่
โครงการบริการพัสดุกลาง
โครงการซอมบํารุงยานพาหนะและขนสง
โครงการซอมบํารุง วัสดุ- ครุภัณฑ
โครงการงานประชาสัมพันธ
โครงการฝายแผนงานและความรวมมือเชิงระบบ
โครงการงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ
โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
โครงการปรับปรุงสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ
โครงการประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

(ข)
1
2
3
39
40
44
45
48
50
53
55
58
59
61
64
66
68
71
74
76
79
81
83
85
88
92
94
97
100

สารบัญ
เรื่อง

หนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยเบื้องตนและการใชโปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะหขอมูล
โครงการงานประกันคุณภาพ
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศ
โครงมะมวงหิมพานต
โครงการปาลมน้ํามันเชิงธุรกิจ
โครงการไมดอกไมประดับเพื่องานการคา
โครงการผลิตกอนเชื้อเห็ดเพื่อจําหนายและบริการ
โครงการผลิตพืชผักฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ
โครงการซอมบํารุงเครื่องทุนแรงงานฟารม
โครงการการผลิตไกไขเพื่องานการคา
โครงการสุกรเพื่อการคา
โครงการการเลี้ยงโคเนื้อ
โครงการเลี้ยงสุกรขุน
โครงการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา
โครงการเพาะขยายพันธุปลา
โครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
โครงการเลี้ยงกุงทะเล
โครงการเลี้ยงปลาในบอดิน
โครงการทดลองวิจัยการเพาะขยายพันธุปลาสลิดในบอดิน
โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัยของนักศึกษาและบุคลากร
โครงการพัฒนางานฟารม
โครงการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสงเสริมและเผยแพรการเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม)
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ
โครงการพัฒนาหองสื่อโสตแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
โครงการพัฒนาปรับปรุงสํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตร
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชี
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร
โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางกลเกษตร
โครงการพัฒนาแผนกวิชาประมง
โครงการพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนางานวิทยบริการและหองสมุด
โครงการติดตั้งผามานอาคารศูนยวิทยบริการ
โครงการงานวัดผลและประเมินผล
โครงการเทียบโอนประสบการณใหกับผูใชแรงงานและประกอบอาชีพเกษตร
โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการเรียนการสอน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครื่องพิมพดีดไทย – อังกฤษ
โครงการพัฒนาฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โครงการแนะแนวสัญจร
โครงการสวัสดิการและพยาบาล
โครงการงานครูที่ปรึกษา
โครงการสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม
โครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการปรับปรุงพัฒนาสํานักงานโครงการพิเศษ
โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
โครงการพัฒนาฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการจางลูกจางชั่วคราว
โครงการฝกอบรม 108 อาชีพ
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรระยะสั้น
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
โครงการเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
โครงการสรางงานสรางอาชีพ
โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
โครงการเรียนฟรี 15 ป
โครงการคุณธรรมนําความรู
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โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
รายละเอียดงบประมาณจัดสรรแตละโครงการ
ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง

285
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โครงสรางการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายสุชาติ การสมาน
รองผูอํานวยการรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ

นายสุชาติ การสมาน

นายศิริพงศ เมียนเพชร

นายประสิทธิ์ ยวดยาน

นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนาการศึกษา

รอง ผูอํานวยการ ฝายวิชาการ

นางชริดา จิตตเอือ้ เฟอ

นายกริชชัย หงษเจริญ

หัวหนางานบริหารงานทัว่ ไป

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ

นายวิจักร เสาวนิช
หัวหนางานปกครอง

นางชริดา จิตตเอือ้ เฟอ
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ

นางสดใส หวังอารี

นายสมโพธ วงศพันธุ

นายอรุณ หวังอารี

นายวิธาร วงศมยุรา

หัวหนางานบุคลากร

หัวหนางานความรวมมือ

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร

นางสาวยุพวดี ศรีชู

นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา

นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา

นางบุญนํา ตันธนกุล

หัวหนางานการเงิน

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

หัวหนางานแนะแนวและการจัดหางาน

หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร

นายสุชาติ การสมาน

นายชวนันท กุลรัตนชีวา

นายเชียง เกิดแกว

นายวิจักร เสาวนิช

รักษาการหัวหนางานการบัญชี

หัวหนางานฟารมและโรงงาน

หัวหนางานครูที่ปรึกษา

หัวหนาแผนกวิชาประมง

นายบุญลือ พิณแกว

นางสาววัชรา ศรีรักษ
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นางสุมนา หงอสกุล
หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายเชียง เกิดแกว
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

นายสมโพธ วงศพันธุ
หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการ

หัวหนาแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

หัวหนางานพัสดุ

นายประพัฒน ปานนิล
หัวหนางานอาคารสถานที่

นางฉัตรฤดี เกิดแกว
หัวหนางานทะเบียน

นายอรุณ หวังอารี
หัวหนางานประชาสัมพันธ

นายประพัฒน ปานนิล
หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง

นางสาวยุวันดา มะเรือง
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมโพธ วงศพันธุ

นายประสิทธิ์ ยวดยาน
รักษาการหัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร

นางฉัตรฤดี เกิดแกว
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

นายกริชชัย หงสเจริญ
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

1

นายกฤษฎา บุญเรือง
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ

2
วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิสัยทัศน
สํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา เปน องคก รหลัก ที่มุง มั่น ผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั งคน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
พันธกิจ
• จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
• ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค
• วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ

สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
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สรุปผลการดําเนินโครงการการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง
สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย สอศ.
ขอที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน และบุคลากร
ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผูรับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีการจัดการเรียนการสอน มาเปนเวลาอันยาวนาน อาคาร
และสิ่งกอสรางลวนแตชํารุดทรุดโทรมไปตามอายุการใชงาน การปรับปรุงใหมเปนการทําใหสถานศึกษาดูดี
มีบรรยากาศนาเรียน และสอดคลองกับนโยบายเพิ่มปริมาณผูเรียน
วัตถุประสงค
1. ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง
2. ใชเปนที่จดั การเรียนการสอนและฝกปฏิบตั ิของนักเรียน - นักศึกษา
เปาหมาย
ดานปริมาณ
- ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง
ดานคุณภาพ
- ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง เพื่อใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การสนองนโยบาย
- นโยบายของ สอศ. ขอที่10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
เชิงปริมาณ
- ไดปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง
เชิงคุณภาพ
- ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง ใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทีใ่ ช จํานวน 550,000 บาท
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- สามารถปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง ใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินโครงการ
สามารถปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง จํานวน 1 แหง (อาคารหอประชุม อาคารเรียนแผนก
วิชาธุรกิจ อาคารพัสดุกลางและหองน้ํา-หองสวม) และสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดครุภณ
ั ฑปฏิบตั ิการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
ผูรับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
หลักการและเหตุผล
ตามที่ทางวิทยาลัยไดมีการเปดการเรียนการสอนแผนกวิชาธุรกิจเกษตร ในสาขาวิชาพณิชยการ
และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ การมีครุภัณฑการศึกษาแผนกวิชาธุรกิจเกษตรเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนและประสบการณแกนักเรียนนักศึกษา ใหมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อมีครุภัณฑการศึกษา แผนกวิชาธุรกิจเกษตรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนได
เปาหมาย
ดานปริมาณ
- มีชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุด
ดานคุณภาพ
- ชุดครุภณ
ั ฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร สําหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การสนองนโยบาย
- นโยบายของ สอศ. ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสี อน ปฏิรูปวิธีสอบ
ขอที่ 12 การการจัดการความรู(KM)
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
- มีชุดครุภณ
ั ฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุด
- เชิงคุณภาพ
- ชุดครุภณ
ั ฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตรสําหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
งบประมาณทีใ่ ช จํานวน 1,850,500 บาท
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- - มีชุดครุภณ
ั ฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุดและ
สามารถใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- มีชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร สามารถใชในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลการดําเนินโครงการ
สามารถมีชุดครุภัณฑปฏิบัตกิ ารวิชาชีพพืน้ ฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุด
สามารถใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย สอศ.
ขอที่ 9 คุณธรรมนําวิชาชีพ
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2552

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ งานครูที่ปรึกษาและปกครอง รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการอบรมในระหวางวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2552 รวมเวลา 2 วัน
ณ อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ทัศนศึกษา/ดูงาน แหลงอาชีพจากสถานประกอบการจริง วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 จํานวน 3 แหง คือ
1. ศูนยวจิ ัยพืชสวนชุมพร
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงชุมพร
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายให
สถานศึกษาจัดการศึกษามุงเนนคุณธรรมนําความรู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองจึงจัดโครงการ
อบรมธรรมะชั้นใจประสานใจ ภายใตโครงการโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม และ การปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2551 ใหกับนักศึกษาทั้งหมด โดยมุงเนนการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
การเรียนและการทํางาน โดยใชหลักธรรมะทั้งพุทธ อริยะ ปราชญ ผสมผสานกันเพือ่ การพัฒนากาย จิตและ
วิญญาณ เนนความกตัญู ความสามัคคี การเสริมสรางวิสัยทัศน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในทิศทางที่
ถูกตอง เหมาะสม โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานธรรมไทเหอ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ใน
ความดูแลของมูลนิธิศูนยกลางอี๋กวนเตาแหงประเทศไทย

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาเพื่อการดําเนินชีวิตในทิศทางที่เหมาะสม
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในดานความกตัญูรคู ุณ พอแม ครูอาจารย
เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในทิศทางที่ถูกตอง
เพื่อปลูกฝงความรัก ความสามัคคี รูจักรักตนเอง รักผูอื่น และเสียสละเพื่อสังคม
เพื่อนํานักศึกษาใหมทัศนศึกษา ดูงานจากสถานประกอบการจริงในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ

เปาหมาย
เชิงปริมาณ นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จํานวน 100 คน ครู 20 คน
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เชิงคุณภาพ นักศึกษาไดรบั การปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม โดยเนน ความกตัญูรูคุณ ความ
สามัคคี และการนําหลักธรรมะไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมปจจุบัน และได
ศึกษา เรียนรูสภาพการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริง จากการทัศนศึกษาดูงาน
โครงการคุณธรรมนําความรู

การสนองนโยบาย

ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

นโยบายของ สอศ.

ขอที่ 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ขอที่ 9 คุณธรรมนําวิชาชีพ
ขอที่ 11 การศึกษาดูงานของนักศึกษา(ปวช.1 และปวส.1)
ขอที่ 12 การการจัดการความรู(KM)
สรุปสาระสําคัญของโครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองรวมกับสถานธรรมไทเหอ จัดอบรมธรรมะชั้นใจประสานใจ
โดยมุงเนนการนําหลักธรรมะทั้งพุทธ อริยะ ปราชญ ผสมผสานกัน เพือ่ การพัฒนากาย จิต วิญญาณ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียน การทํางานและการดําเนินชีวิตแกนักเรียนนักศึกษา
สถานะและความพรอมของโครงการ
ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนวิทยากรจากสถานธรรมไทเหอ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และหนวยงานภาครัฐที่จะนํานักศึกษาใหมทัศนศึกษาดูงาน ตามสาขาวิชาชีพที่กําลังศึกษาอยู
จํานวน 3 แหง คือดังนี้
1. ศูนยวจิ ัยพืชสวนชุมพร
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงชุมพร
แผนการดําเนินงาน
ประสานวิทยากร และสถานที่
ดําเนินการอบรม ธรรมะชั้นใจประสานใจ
ทัศนศึกษาสถานประกอบการ
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
งบประมาณ

จํานวน 46,540.- บาท

เดือนมีนาคม-เมษายน 2552
13-14 พฤษภาคม 2552
13 มิถุนายน 2552
16-30 พฤษภาคม 2552
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หมายเหตุ ที่มาของงบประมาณ
งบสนับสนุนจากนักศึกษาจํานวน 100 คน ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 30,000 บาท
งบประมาณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เปนเงิน 16,540 บาท
ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่ โครงการคุณธรรมนําความรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
- คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ประจําปการศึกษา
2551 จํานวน 100 คน
- เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามีความรัก สามัคคีในหมูคณะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
- นักศึกษาไดปฏิบัติตนบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
- นักศึกษาใหมไดศึกษาแหลงเรียนรูจากสถานประกอบการอาชีพจริง
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยฯเขารวมโครงการมากกวารอยละ 80
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานตางๆของโครงการอยูในเกณฑดี
3. หลังผานการอบรมผูเขารวมโครงการปฏิบัติตนเปนศิษยที่ดี มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคของครู
และสังคม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีเ่ ขมแข็ง ดีงาม และมีความสุข
2. นักศึกษารูจักปฏิบัติตนใหปลอดจากเอดสและยาเสพติด
3. นักศึกษาปฏิบัติตนเปนเยาวชนที่ดีของสังคม
ผลการดําเนินโครงการ
ครู จํานวน 20 คน และนักศึกษาจํานวน 100 คน ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
เนน ความกตัญูรูคุณ ความสามัคคี และการนําหลักธรรมะไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสังคมปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
- เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมนอยเกินไป
- ควรมีกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกนักศึกษาทุกภาคเรียนอยาง 1 ครั้งตอภาคเรียน
- ควรใหคณะครูและผูบริหารทุกคนไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินโครงการ
การจัดอบรมธรรมะชั้นใจประสานใจ โดยสถานธรรมไทเหอ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ระหวางวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2551
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

โครงการปฏิบตั ิธรรมครอบครัวอบอุน ณ วัดชัยมงคล (พรรั้ง) ระนอง

- 11 -

สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย สอศ.
ขอที่ 11 การศึกษาดูงานของนักศึกษา ( ปวช. 1 และ ปวส. 1 )
1. ชื่อโครงการ “โครงการนํานักศึกษาใหมศึกษาดูงาน ประจําปการศึกษา 2552 ”
2. ผูรับผิดชอบโครงการ งานที่ปรึกษาและปกครองและงานกิจกรรมนักศึกษา
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีนโยบายใหแตละสถานศึกษาในสังกัดจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหมไดไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหลงเรียนรูที่ปฏิบัติจริงตาม
แผนกวิชาที่ตนเรียน เพื่อเปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรักในวิชาชีพ ไดเห็นประโยชนในวิชาชีพเปน
การกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู อยากเรียนเพื่อจะไดนําความรู ทักษะ และประสบการณทไี่ ดรับไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได ดังนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองจึงไดจดั ทํา
โครงการนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดศกึ ษาหาความรูในสถานประกอบการจริง
1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความตระหนัก รักในวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษาอยู
1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความอยากรู อยากเรียน
1.4 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษา
5. เปาหมาย
ดานปริมาณ
- ครูผูควบคุมและติดตาม
จํานวน 10 คน
- นักศึกษาใหม
จํานวน 52 คน
ดานคุณภาพ
- นักศึกษาไดรับความรูจากสถานประกอบการจริง
- นักศึกษาเกิดความตระหนักรักในวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษาอยู
- นักศึกษาไดเกิดความอยากรูอยากเรียน เปนการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ศึกษาดูงานในวันศุกรที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ สถานประกอบการของแตละแผนก
สาขาวิชาชีพของนักศึกษาใหมที่กําลังศึกษาอยู จํานวน 3 แหง คือ
1. ศูนยวจิ ัยพืชสวนชุมพร
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงชุมพร
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7. งบประมาณ จํานวน

24,340 บาท

8. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
8.1 นักศึกษาไดเรียนรูงานสาขาวิชาชีพทีต่ นเองศึกษาอยูตามแหลงเรียนรูสถานประกอบการจริง
8.2 นักศึกษาที่รวมโครงการมีความพึงพอใจในสถานที่ ที่ไดศึกษาดูงาน
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักศึกษาไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการเรียนได
9.2 นักศึกษาเกิดความตระหนัก รักในวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษาอยู
ผลการดําเนินโครงการ
นักศึกษาจํานวน 52 คน และ ครูผูควบคุม จํานวน 11 คน ไดเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการในวันศุกรที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สถานประกอบการตาม สาขาวิชาชีพที่
นักศึกษาใหมกําลังศึกษาอยู จํานวน 3 แหง คือ
1. ศูนยวจิ ัยพืชสวนชุมพร
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงชุมพร
นักศึกษาไดศกึ ษาหาความรูใ นสถานประกอบการจริง เกิดความตระหนัก รักในวิชาชีพที่ตนเอง
กําลังศึกษาอยูเ กิดความอยากรู อยากเรียนและ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษา
ขอเสนอแนะ
- เวลาที่ใชในการศึกษาดูงานนอยเกินไป
- ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนักศึกษาทุกภาคเรียนอยาง 1 ครั้งตอภาคเรียน
- ควรใหคณะครูและผูบริหารทุกคนไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
- ชวงการจัดการศึกษาดูงานเปนชวงที่มีมรสุม มีฝนตกหนักตลอด ทําใหการทัศนศึกษา
ทําไดไมเต็มทีเ่ ทาที่ควรและการเดินทางคอนขางอันตราย ควรใหสถานศึกษาเปนผู
กําหนดเองใหอยูในชวงเวลาที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัย
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ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสุราษฎรธานี
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สรุปผลการดําเนินโครง
การตามนโยบาย สอศ.
ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
1. ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชา “กสิกรรมธรรมชาติเพื่อชุมชนคนอยูกับปาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตโครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและงานปกครอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 22 - 25 เดือนกรกฎาคม 2551
4. สถานที่ดําเนินการ หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
5. หลักการและเหตุผล
การตอบโจทยใหคนอยูกับปาได ปจจุบนั เปนเรื่องยุงยากขึ้นทุกวัน แมนวาการอยูก ับปา กับ
ธรรมชาติ จะเปนวิถีของชาติพันธุของคนไทยมายาวนานแลวก็ตาม แตกระแสโลก อันหมายถึงกระแสโลภ
ทําใหคนขาดคุณสมบัติ และสัญชาติญาณในการอยูรว มกับธรรมชาติมากขึ้น อันหมายถึง วิถีและชีวิตของ
คนไมเอื้ออํานวยใหธรรมชาติที่อยูใกลปลอดภัยตอไป พฤติกรรมกอบโกย อยากได อยากมี อยากเปนเชน
กระแสโลกทําใหเกิดการกอกวน รังแก เบียดเบียนธรรมชาติ ความออนโยนและคารวะวิถีแหงสายสัมพันธ
ตอธรรมชาติของมนุษยเราขาดหายไป เกิดความไมพอเพียง ไมพอดี จึงเกิดการตัดขาดสายสัมพันธที่พึ่งพิง
ตอกัน ดังเห็นไดจากการที่ชมุ ชนที่อยูกับธรรมชาติชอบทําลายและยังยากจน จนตองขยายขอบเขตความ
ยากจนของตนใหกวางใหญขนึ้ โดยการทําลายปา “ ในความเปนจริงหากชุมชนใดมีธรรมชาติเอื้ออํานวย มี
ทรัพยากรรายลอมโอบกอดชุมชนในลักษณะชุมชนคนอยูกับปา จะทําใหวิถีชุมชนนั้นๆ มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ”
การจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา ใหลงตัวกลมกลืนกับวิถีชุมชนเปนภูมิและปญญาของสังคม
ตะวันออกและเปนศาสตรทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงใชในการจัดการดิน น้ํา ปา การใช
ธรรมชาติบําบัดเยียวยาธรรมชาติและไดพระราชทาน “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง” เพื่อใหพสกนิกร
ของพระองคไดนําไปใชในการดําเนินชีวิตใหอยูเ ย็นและเปนสุขดังที่เราทราบกันดีแลว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนดานการเกษตร ซึง่ มี
หนาที่สงเสริมและเผยแพรการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูนกั เรียน
นักศึกษาและเกษตรกร โดยความรวมมือของหนวยอนุรกั ษและจัดการตนน้ําพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพรจึงไดจดั ทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชา “กสิกรรมธรรมชาติเพื่อชุมชนคนอยูกับปาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตโครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน

- 15 -

6. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไปเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตอไป
2. เพื่อนักเรียน นักศึกษา และครู เขาใจ ตระหนักรู เขาถึงศาสตรแหงสัมพันธวิถีของธรรมชาติ
3. เพื่อนักเรียน นักศึกษา และครูเขาใจ ตระหนักรู ภาคภูมิใจในภูมปิ ญญาดานกสิกรรมธรรมชาติ
ของมนุษยชาติที่สั่งสมมาอยางยาวนาน
4. เพื่อนักเรียน นักศึกษา และครู เขาใจ ตระหนักรูและปฏิบัติไดเปนรูปธรรมในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อเสริมสรางทักษะ ประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษาและครูของวิทยาลัย ไดฝกปฏิบัติ
ดานการจัดการดิน น้ํา ปาและครัวเรือน เกิดการเรียนรู ดูเห็น ทําเปน
7. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและครู เกิดทักษะประสบการณ ไดฝก ปฏิบัติดานการจัดการดิน
น้ํา ปาและครัวเรือน เกิดการเรียนรู ดูเห็น ทําเปน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นักเรียน นักศึกษา 40 คน ครู 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง (อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง)
นักเรียน นักศึกษา 35 คน ครู 5 คน
- เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และครู
- เขาใจ ตระหนักรูและปฏิบัติไดเปนรูปธรรมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เขาใจและตระหนักรูภาคภูมิใจในภูมิปญญาดานกสิกรรมธรรมชาติของมนุษยชาติที่สั่ง
สมมา อยางยาวนาน
- ครูผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอน สอดแทรกแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สูนกั เรียน นักศึกษา ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ภายใตโครงการคุณธรรมนํา
ความรู
8. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐบาล
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
เปนโครงการความรวมมือระหวางอาชีวศึกษาจังหวัดระนองโดยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง และวิทยาลัยเทคนิคระนอง กับหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ อําเภอพะโตะ
จังหวัดชุมพร ในดานการรวมคิด รวมทําแผนงานโครงการกิจกรรมในชุมชนเพื่อชวยพัฒนาเยาวชนดาน
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10. สถานะความพรอมของโครงการ
วิทยาลัยฯ ไดรับนโยบายและงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล เพื่อสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
และไดรับความรวมมือและการสนับสนุนบุคลากรการจัดการอบรมและงบประมาณสมทบจากหนวย
อนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร จึงมีความพรอมในการดําเนินการ
โครงการนี้เปนอยางยิ่ง
11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินการจัดอบรม
4. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
10 กรกฎาคม 2551
15 กรกฎาคม 2551
22 - 25 กรกฎาคม 2551
31 กรกฎาคม 2551

12. งบประมาณในโครงการ จํานวน 7,300 บาท
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ที่เกี่ยวของกับ โครงการคุณธรรมนําความรู
1. โครงการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. โครงการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนวยระนอง
3 โครงการพัฒนาครูที่มุงเนนการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
4. โครงการอบรมใหความรูเรื่องการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
สอดแทรกในรายวิชาตางๆ
5.โครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการความรวมมือของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
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14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง ครู นักศึกษาสามารถนําสิ่งที่ไดรับจากการอบรมในครั้งนี้ไปใชประโยชนทั้งในดาน
การจัดการเรียนการสอน และการดําเนินชีวิต
- โดยออม ครู นักศึกษามี ความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้นทําใหการจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาและครูความรูดา นการจัดการดิน น้ํา ปา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นักเรียน นักศึกษา 40 คน ครู 10 คน
วิทยาลัยเทคนิคระนอง (อาชีวศึกษาจังหวัดระนอง)
นักเรียน นักศึกษา 35 คน ครู 5 คน
- เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาและครูความรูดานการจัดการดิน น้าํ ปา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถประชาสัมพันธ เผยแพรสูชุมชนตอไป
ผลการดําเนินโครงการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองจํานวน 40 คน ครู 5 คน และ นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง 35 คน ครู 2 คน ในนามของอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง รวม 82 คน
ไดศึกษาหาความรูในแหลงเรียนรูจริงๆถึง แนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สูนักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไปเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตอไป
- เขาใจ ตระหนักรู เขาถึงศาสตรแหงสัมพันธวิถีของธรรมชาติ
- เขาใจ ตระหนักรู ภาคภูมิใจในภูมิปญญาดานกสิกรรมธรรมชาติของมนุษยชาติที่สั่งสมมา
อยางยาวนาน
- เขาใจ ตระหนักรูและปฏิบตั ิไดเปนรูปธรรมในหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
- สามารถเสริมสรางทักษะ ประสบการณแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนกั เรียน นักศึกษาและครูของวิทยาลัย ไดฝกปฏิบัติดา นการจัดการดิน น้ํา
ปาและครัวเรือน เกิดการเรียนรู ดูเห็น ทําเปน
- เกิดความรู ความเขาใจเรื่องการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
- เกิดความตระหนัก รักในวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษาอยูเ กิดความอยากรู อยากเรียนและ มีทัศนคติ
ที่ดีตอวิชาชีพที่ตนเองกําลังศึกษา
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ขอเสนอแนะ
-

เวลาที่ใชในการจัดอบรมนอยเกินไป
ควรมีจัดอบรมทุกภาคเรียนอยางนอย 1 ครั้งตอภาคเรียน
ควรใหคณะครูและผูบริหารทุกคนไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน
สอศ.ควรสนับสนุนงบประมาณใหมากกวาที่เปนอยู

ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชา “กสิกรรมธรรมชาติเพือ่ ชุมชนคนอยูก ับปาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตโครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร

เรียนรูแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การทําผลิตภัณฑใชเองในครัวเรือน น้ํายาลางจาน
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การทํานาสาธิต

การสีขาวดวยพลังงานน้าํ

การปุยน้าํ ชีวภาพ

การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด
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การเผาถานไมแบบไรควัน เตาเผาอิวาเตะ
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สรุปผลการดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flag ship)
โครงการ
อาชีวะเพื่อแกปญหาความยากจน
หนวยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝาย/งานรับผิดชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม
ผูรับผิดชอบโครงการ

นายสมโพธ วงศพันธุ และคณะ

หลักการและเหตุผล
การแกปญหาความยากจนเปนวาระแหงชาติ มีเปาหมายเพื่อจะขจัดความยากจนใหหมดสิ้นไป และ
มี ก ารกํ า หนดเป า หมายให ทุ ก ส ว นราชการร ว มแก ไ ขป ญ หาและเอาชนะความยากจนของประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเปนเจาภาพหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงาน
แกปญหาความยากจนของประชาน ไดรับงบประมาณ ป 2551 เพื่อดําเนินการขจัดความยากจน จึงได
กําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการการดําเนินโครงการเพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืนดวยการใช
กระบวนการจัดการความรู (Knowlewsdge Management : KM) และกระบวนการวิจัยเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานโครงการ ใหทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและมี Best Practice เปนตนแบบ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่มีผลสําเร็จรวมกัน โดยมอบใหสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด ทําหนาที่ประสาน และอํานวยการถายทอดความรูและ
ทักษะวิชาชีพแบบบูรณาการดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปะกรรม ทักษะการจัดการ การ
ทองเที่ยวและการบยริการ ตลอดจนการจัดทําแผนธุรกิจ การใหบริการสังคมแกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมผู
ยากจนใหสามารถนําความรูเหลานี้มาใชในการพัฒนาอาชีพเดิม หรือสรางงาน สรางอาชีพใหม รวมทั้ง
รายจายที่ลดลงจากการรับบริการตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนวิทยาลัยที่สังกัดในอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship) ในโครงการอาชีวะเพื่อ
แกปญหาความยากจนซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 81,000 บาท(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) ซึ่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนั้นไดดําเนินโครงการรวมกันภายในอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ในการ
จัดในงานคาราวานแกจนถนนอาชีพ และในสวนของวิทยาลัยฯ ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก
จัดนิทรรศการ การฝกอบรมใหความรูแกประชาชนที่สนใจ เปนตนซึ่งไดมีผูสนใจจํานวนมาก ซึ่งในการ
ดําเนินกิจกรรมในการดําเนินโครงการนี้นั้นมีดังนี้
1. ในการจัดกิจกรรมในงานคาราวานแกจนถนนอาชีพ ในวันที่ 3-6 มิถุนายน 2552
ณ ลาน
เอนกประสงคเทศบาลเมืองระนอง อ. เมือง จ. ระนอง รวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง และทางจังหวัด
ระนองไดมีการจัดนิทรรศการ การฝกอบรม ซึ่งประกอบดวยหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
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• หลักสูตร การผลิตน้ําหมักชีวภาพ
• การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มบรรจุขวด
• การผลิตน้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพ
• การเลี้ยงปลาดุกในพืน้ ที่ขนาดเล็ก
2. กิจกรรมคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ณ บานคอกชาง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง
รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง ประกอบดวยหลักสูตร
- การเลี้ยงปลาไหลในยางรถจักรยานเกา
- การผลิตน้ําหมักพืชสมุนไพรไลแมลง
- การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มบรรจุขวด
วัตถุประสงค
1. ฝกอบรมใหความรูเรื่องการผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มและการเลี้ยงปลา
ดุกในพื้นที่ขนาดเล็กใหแกประชาชนทั่วไป
2. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพในครัวเรือนได
3. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มได
4. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถเลี้ยงปลาไหลในยางรถจักรยานเกาได
5. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถทําน้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพได
6. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถเลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ขนาดเล็กได
7. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
8. เพื่อแจกจายน้าํ หมักชีวภาพ น้ําผักและผลไมเพื่อสุขภาพ น้ําขาเหลืองแกผูสนใจ
เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
1. จัดฝกอบรมใหแกผูสนใจ จํานวน 300 คน
2. แจกน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 300 ลิตร
- เชิงคุณภาพ
1. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในงานการผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่ม น้ําผัก
ผลไมเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงปลาไหลในยางรถจักรยานเกา และการเลี้ยงปลาดุกในพืน้ ที่ขนาดเล็ก
2. เพื่อใหนักศึกษามีสวนเผยแพรความรูในกิจกรรมดังกลาว
3. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถลดตนทุนการผลิตในครัวเรือน
4. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
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การสนองนโยบาย
- นโยบายของรัฐ

1. พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
2. เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ ขจัดความอยากจน

การจัดการองคความรูเพื่อแกปญหาความยากจน และเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของ สอศ. ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
ขอที่ 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ขอที่ 7 การสรางผูประกอบการใหม
ขอที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
ขอที่ 9 คุณธรรมนําวิชาชีพ
ขอที่ 12 การการจัดการความรู(KM)
ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่ หรือวิชาอืน่
1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการะยะสั้น
3. โครงการเรียนเปนชิ้นงาน
4. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามกุฎราชกุมาร
5. โครงการเกษตรชีววิถีของการไฟฟาฝายผลิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. มีผูสนใจเขารวมฝกอบรมรอยละ 80 ของเปาหมาย
- เชิงคุณภาพ
1. ผูรับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก
2. ลดการใชสารเคมีในครัวเรือน
งบประมาณทีใ่ ช จํานวน 81,000.- บาท
ผลการดําเนินโครงการ
1. ในการจัดกิจกรรมในงานคาราวานแกจนถนนอาชีพ ในวันที่ 3-6 มิถุนายน 2551 ณ ลาน
เอนกประสงคเทศบาลเมืองระนอง อ. เมือง จ. ระนอง จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวซึ่งไดใหความรูใน
เรื่อง การผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่ม การผลิตน้ําผักผลไมเพือ่ สุขภาพ และการเลี้ยง
ปลาดุกในพืน้ ที่ขนาดเล็กใหแกประชาชนทั่วไป ทําใหผรู ับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากการ
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สําหรับในการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น
258 คน
นอกจากนี้ผลจากการประเมินผลการดําเนินโครงการจากการตอบแบบสอบถามจากผูที่เขารวม
โครงการดังกลาว สรุปผลความพึงพอใจ อยูในระดับความพึงพอใจมาก
2. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2551 ณ บานคอกชาง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุน จ.
ระนอง
จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวนั้น เปนหลักสูตรที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ไมวา
นําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน หรือบานเรือนได นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประกอบเปน
อาชีพเสริมได
สําหรับในการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมในกิจกรรมตางๆดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น
จํานวน 360 คน
นอกจากนี้ผลจากการประเมินผลการดําเนินโครงการจากการตอบแบบสอบถามจากผูที่เขารวมโครงการ
ดังกลาว สรุปผลความพึงพอใจ อยูในระดับความพึงพอใจมาก
ปญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินงานตลอดโครงการ พบปญหาหลากหลายรูปแบบ ปญหาหลักๆ ไดแก
1. ระยะเวลาในการฝกอบรมสั้นทําใหผูเขาอบรมขาดความเขาใจในเนื้อหาบางสวน
2. สภาพอากาศในระหวางการจัดกิจกรรม ฝนตกหนักและลมแรง กอใหเกิดปญหากับปาย
นิเทศ และการจัดกิจกรรม
3. สถานที่จัดกิจกรรมอยูหางไกลจากวิทยาลัยฯ มาก โดยเฉพาะที่บานคอกชาง ระยะทางใน
การเดินทางไกลถึง 90 กม.
4. การประสานงานระหวางหนวยงานอาจมีความคลาดเคลื่อน เชน การรวมงานกับเกษตร
จังหวัดในงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร จังหวัดระนอง เมื่อไปถึงงานจริง กลับกลายเปนงานผักผลไมของดีเมือง
ระนองแทน
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5. การลงทะเบียนของผูเขาอบรม ตามที่กําหนดในแบบฟอรม ตองระบุขอมูลสวนบุคคลมาก
เปนปญหาอุปสรรคในการกรอกขอความผูเขารับการฝกอบรม เชน การขอหมายเลขบัตรประชาชน วัน
เดือน ป เกิด รวมถึงชื่อ บิดา มารดา เนื่องจาก บางครั้งผูเขารับการฝกอบรมถือวาเปนขอมูลสวนตัวไมอยาก
ตอบ หรือบางครั้งผูเขารับการฝกอบรมไมไดเตรียมบัตรประชาชนมา หรือบางครั้งผูเขารับการฝกอบรมจํา
หมายเลขบัตรประชาชนผิด (กรอกขอมูลใหผิด) ทําใหจาํ นวนยอดผูเขารับการอบรมจริงกับยอดผูเขารับการ
อบรมที่สามารถแจงลงทะเบียนได คลาดเคลื่อนกันมาก
6. บางครั้งการตั้งเปาหมายของโครงการสูงมากเกินไปทําใหไมสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค เชน ทางหนวยงานอยากใหผูเขารับการฝกอบรมมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับการอบรมในระยะเวลา 2 – 8 ชั่วโมงเทานั้น และไมมีงบประมาณสนับสนุนในระยะยาวใน
การสรางอาชีพใหมใหแกผูเขารับการฝกอบรม.
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ภาพประกอบ
โครงการ อาชีวะเพื่อแกปญหาความยากจน(กิจกรรมคาราวานแกจน ถนถนอาชีพ)

การปลาในพื้นที่ขนาดเล็ก 1 ส.ค. 52 ต.บางหิน อ.กะเปอร

การเลี้ยงแพะ 16-18 กพ 52 ต.มวงกลวง อ.กะเปอร

การทําน้ํายาลางจาน 18 ก.พ. 52 วษท.ระนอง

- 27 -

โครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
ฝาย/งานรับผิดชอบโครงการ

ความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวะ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
งานความรวมมือและการบริการสังคม

ผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบดวย
1. นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ
2. นายประสิทธิ์ สิงหกุล
3. นางสาววัชรา ศรีรกั ษ

หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งาน อศ.กช.
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร

วิทยากรรับเชิญ : นายจํารัส ศิริชาติ เจาของราน / ชางประจําราน ศิรชิ ัย คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส
หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตลังคนในสาขาวิชาชีพ
สนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณโลกและความตองการดานแรงงานของสถานประกอบการดังกลาว จึงกําหนดเปนนโยบายให
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ปรับบทบาทจัดการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยบูรณาการและความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น องคการวิชาชีพและหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนวิทยาลัยที่สังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship) ในโครงการความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานอาชีวศึกษาซึ่ง ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 12,000 บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน) ซึ่ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนั้นไดดําเนินโครงการรวมกันกับสถานประกอบการ และนักศึกษาที่
ศึกษาศิษยปจจุบันและศิษยเกาที่ประกอบอาชีพอยูแตยังขาดความรูและประสบการณการในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอรซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชอยูเปนประจําในหนาที่การงาน และมักจะพบปญหาคือไมสามารถซอม
บํารุงเล็กๆ นอยๆ ได เมื่อเจอปญหาตางๆเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร และตองนําสงรานซอม ทําใหการ
ทํางานตองหยุดชะงัก และเสียเวลาในการทํางาน ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มความรูความรูพื้นฐานดานการซอม
บํารุงเบื้องตน ตลอดจนรูสวนประกอบที่สําคัญตางๆ ของระบบเครื่อง และรูระบบการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรและสามารถนําความรูดังกลาวไปแกปญหาในการทํางานไดเปนการเบื้องตน ไดดวยตัวเองใน
เรื่ องดัง กลาว ซึ่ง ในการดํา เนิน กิ จกรรมดั ง กล า วนี้เพื่อ ใหผูเ ขารับการอบรมสามารถประกอบ และการ
บํารุ งรั ก ษาเครื่อ งคอมพิ ว เตอร มี ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในการประกอบเครื่ อ งคอมพิว เตอร แ ละการ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ พัฒนาแรงงานในสถาน
ประกอบการ และพัฒนาพนักงานของหนวยราชการที่เปนเครือขายสถานฝกงานของวิทยาลัยฯ
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วัตถุประสงค
1. เพื่ออบรมการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
2. เพื่อจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการ และพัฒนาพนักงานของ
หนวยราชการที่เปนเครือขายสถานฝกงานของวิทยาลัยฯ
เปาหมาย
1. พัฒนาบุคลากร จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
1.1 จากสถานประกอบการ จํานวน 3 สถานประกอบการ 3 คน
1.2 จากหนวยงานราชการ จํานวน 2 หนวยงาน
2 คน
1.3 จากวิทยาลัยฯ
จํานวน
5 คน
1.4 นักศึกษา วิทยาลัยฯ
จํานวน
20 คน
2. หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
1 หลักสูตร
งบประมาณทีใ่ ช จํานวน 12,000.- บาท
การสนองนโยบาย
- นโยบายของรัฐ

การจัดการองคความรูเพื่อแกปญหาความยากจน และเศรษฐกิจพอเพียง

- นโยบายของ สอศ. ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
ขอที่ 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ขอที่ 7 การสรางผูประกอบการใหม
ขอที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
ขอที่ 12 การการจัดการความรู(KM)
ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่ การฝกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- เชิงปริมาณ
- เขารับอบรม จํานวน 30 คน
- จํานวนสถานประกอบการที่เขารวม จํานวน 3 แหง
- จํานวนหนวยงานที่เขารวม จํานวน 2 แหง
- มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น จํานวน 1 หลักสูตร
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- เชิงคุณภาพ
- ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน สามารถประกอบเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร และลง
โปรแกรมได พรอมทั้งนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
ผลการดําเนินโครงการ
จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวทําใหมีผลเกิดขึ้นดังนี้
1. จํานวนผูเกีย่ วของกับการอบรม
ในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โดยมีผูเขารวมการอบรมพัฒนาความสามารถของผูใช
ในการดูแลรักษาและซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 คน
นักศึกษาในระบบ
จํานวน 3 คน
นักศึกษานอกระบบ
จํานวน 11 คน
ผูดูแลคอมพิวเตอรจากหนวยงานภายนอก จํานวน 14 คน จาก 7 หนวยงาน
รวมผูเขาอบรมทั้งสิน้
จํานวน 30 คน

2. ผลผลิตทีไ่ ดจากการอบรม
ภายหลังจากการจัดการอบรมแลว ไดผลผลิตจากการอบรม คือ CPU พรอม Case ที่พรอมใช
งานเมื่อประกอบเขากับ Monitor ซึ่งไดมอบใหศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เพื่อจัดทําเปนเครื่องมือในการสรางสื่อ
เคลื่อนไหวตางๆ ภายในศูนยตอไป
3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการอบรม เกิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1 หลักสูตร ในเรื่องการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา แตยังตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอมูลในปจจุบัน
กรอบเนื้อหาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาเบื้องตน
1. สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
CPU
1.7 Case
Hard disk
1.8 Keyboard
Mainboard
1.9 Mouse
Modem
1.10 Drive เชน Floppy drive และ CD drive
Ram
1.11 Monitor
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Card Land

1.12 Printer

2. หลักการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอะไหล
3. ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
4. การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน
การใชเครื่องคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี
การทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร
การสแกนไวรัส และการเลือกใชโปรแกรมสแกนไวรัส
4. ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม
1. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน สามารถประกอบเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร และลง
โปรแกรมได พรอมทั้งนําความรูที่ไดไปใชในการทํางานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2 มีหลักสูตรทองถิ่น จํานวน 1 หลักสูตร
3. เกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานอืน่ ๆ
การประเมินความพึงพอใจของผูอบรม
หลังจากการจัดอบรม มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม พบวา ระดับความพึง
พอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรมอยูในระดับ ดี แตมีขอเสนอแนะในการอบรม ดังตอไปนี้
1. เวลาในการจัดการอบรม นอยเกินไป
2. สถานที่จัดฝกอบรมคับแคบเกินไป
ปญหาอุปสรรค
เนื่องจากระยะเวลาในการอบรม เปนชวงสัน้ ๆ และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการฝกอบรมมีนอย
ทําใหการฝกอบรมไมบรรลุผลเทาที่ควร โดยเฉพาะผูที่มีพื้นฐานนอย หากไดมีเวลาในการถอดประกอบ
หลายๆ ครั้ง จะเกิดทักษะมากขึ้น
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ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม
โครงการความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน ป 2552

วิทยากรจาก บ.ดีคอมฯอบรมการประกอบคอมพิวเตอรฯ

การประกอบคอมพิวเตอรดวยตนเอง 20 ส.ค. 52
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โครงการ
จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
หนวยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝาย/งานรับผิดชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ และคณะ

วันที่จัดอบรม วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2551
หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักในการสรางกําลังคนระดับกลาง
เพื่อสนองการพัฒนาประเทศ จึงมีหนาที่พัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหมและสนับสนุนผูประกอบการเดิม
ที่สําเร็จการศึกษาไปแลวใหสามารถประกอบธุรกิจขนาดยอมหรืออาชีพอิสระของตนเองไดอยางมั่นคง
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูการเปน SMART SMES ตามนโยบายรัฐบาลดวยการพัฒนา
ความรูและทักษะเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการผลิต การตลาดและการบริการ การเขียนแผนธุรกิจ และ
วิเคราะหสถานการณแวดลอมทางทางธุรกิจ เปนตน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนวิทยาลัยที่สังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship) ในโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจซึ่ง
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน) ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนองนั้นไดดําเนินโครงการเพื่อพัฒนา ผูประกอบการรุนใหมและสนับสนุนผูประกอบการเดิม
ที่สําเร็จการศึกษาไปแลวใหสามารถประกอบธุรกิจขนาดยอมหรืออาชีพอิสระของตนเองไดอยางมั่นคง ตาม
นโยบายรัฐบาลดวยการพัฒนาความรูและทักษะเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการผลิต การตลาดและการ
บริการ การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน ดังการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เปนแหลงที่จะใหคําปรึกษา แนะนํา
ในดานการประกอบธุรกิจในระดับตางๆ และเปนสถานที่รวบรวมขอมลตางๆในการที่จะเปนผูประกอบการ
ในสาขางานตางๆ เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ ประสบการณในเชิงพาณิชยและการเขียนแผนธุรกิจ ใหกบั
นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
เปนระบบ มีรปู แบบและกรอบทิศทางการปฏิบัติงานชัดเจน
เปาหมาย
- เชิงปริมาณ 1. พัฒนาองคความรูในการเขียนแผนธุรกิจ ใหกับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ใน ป
การศึกษา 2551 จํานวนไมนอยกวา 15 คน
2. จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 1 ศูนย
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- เชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจไดอยางมีคุณภาพ และมีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ที่
สามารถใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจนักเรียนนักศึกษาผูสนใจได
การสนองนโยบาย การสนองนโยบาย
- นโยบายของรัฐ การพัฒนาความรูและทักษะเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการผลิต การตลาด
และการบริการ การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
- นโยบายของ สอศ. ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
ขอที่ 7 การสรางผูประกอบการใหม
ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่ หรือวิชาอืน่
การฝกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น,โครงการเรียนการ
สอนวิชาในแผนกวิชาธุรกิจเกษตรเปนตน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ผูรับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจไดจํานวน 15 คน
- เชิงคุณภาพ นักศึกษานําความรูที่ไดไปใชในการเขียนแผนธุรกิจและประกอบอาชีพได
รายละเอียดงบประมาณที่ใช
ใชงบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท
ผลการดําเนินโครงการ
จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวทําใหนักศึกษาจํานวน 26 คน ไดรับการพัฒนาองคความรู ทักษะ
ประสบการณในเชิงพาณิชยและการเขียนแผนธุรกิจ และมีโครงสรางองคกรและการบริหารศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ ใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีรูปแบบและกรอบทิศทางการปฏิบัติงานชัดเจน และมี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยจํานวน 1 ศูนย เพื่อใชเปนที่ใหนักศึกษาไดใชเปนที่ศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการในสาขาอาชีพที่ตองการได
สําหรับในการดําเนินโครงการในครั้งนี้มีผูสนใจเขารวมในกิจกรรมตางๆดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 26
คน ประกอบดวย มีนักศึกษาชั้น ปวช. 3 เกษตรศาสตร ปวส. 2 สัตวศาสตร ปวส. 2 เพาะเลี้ยง และปวช. 2
ประมง และสัตวศาสตร
มีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 1 ศูนย ณ หอง 211 อาคารเรียนธุรกิจเกษตร
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ภาพกิจกรรม

¿ สภาพศูนยบมเพาะ วิสาหกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

¿ ครูสมโพธ อบรมการเขียนแผนธุรกิจใหนักศึกษา ¿อบรมการเขียนแผนธุรกิจที่อศจ.ระนอง 13-14 กย.

¿ ทีมจําหนายไกทอดสมุนไพร ณ รร.บานนกงาง

¿ นักทอดไกมืออาชีพ พอครัวเอกในอนาคต
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โครงการ
จัดการองคความรูในการสรางผูป ระกอบการใหม
หนวยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ฝาย/งานรับผิดชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ และ คณะ
หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐาน และจัดองคความรูตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยมุงเนนจัดระบบกลุมเปาหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ บริการสังคม และสรางผูประกอบการใหม จึงจัด
โครงการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการฝกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มมูลคาการ
ผลิตตอยอดสินคาและบริการ การถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆในหกระบวนการผลิต การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑและการจําหนาย รวมทั้งการพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพและการเปนผูประกอบการ ดาน
การวางแผน การบริ ก ารจั ด การ การผลิ ต การตลาด วางแผนธุ ร กิ จ รวมทั้ ง การอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและใช
ประโยชนจากภูมิปญญาวิชาชีพทองถิ่นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เพื่อใหสามารถ ความรูและทักษะดานตางๆไปปรับใชกับการประกอบอาชีพอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ
อันสงผลใหเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ร ะนองเป น วิ ท ยาลั ย ที่ สั ง กั ด ในสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship) ในโครงการจัดการองคความรูในการสราง
ผูประกอบการใหม และไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 86,000 บาท(แปดหมื่นหกพันบาทถวน)ใน
การดําเนินโครงการ ซึ่งมีผลการการดําเนินโครงการดังนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการองคความรูในดานงานอาชีพของชุมชนโดยตั้งอยูบนพืน้ ฐานของทรัพยากรที่มีในชุมชน
2. เพื่อพัฒนากลุม แมบานในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
3. เพื่อพัฒนากลุม แมบานในการทําแผนธุรกิจอยางงาย
เปาหมาย
1. กลุมแมบาน 2 กลุม ไดแก
1.1 กลุมพัฒนาอาชีพบานบางเบน จํานวน 10 คน
1.2 กลุมชีมีรวมใจ
จํานวน 20 คน
2. กลุมครูและนักศึกษา
จํานวน 15 คน
รวมทั้งสิ้น
45 คน
3. งานอาชีพดานการทําขนมคุกกี้กุงแหง ขนมกลีบลําดวนและหมีก่ รอบ จํานวน 3 อาชีพ
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การสนองนโยบาย
- นโยบายของรัฐ

การจัดการองคความรูเพื่อแกปญหาความยากจน และเศรษฐกิจพอเพียง

- นโยบายของ สอศ. ขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
ขอที่ 7 การสรางผูประกอบการใหม
ขอที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
ขอที่ 12 การจัดการความรู (KM)
ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่ การฝกอบรมอาชีพเกษตรระยะสั้น และโครงอาชีวะเพื่อแกปญหาความ
ยากจน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- เชิงปริมาณ
- จํานวนแมบา น ครูและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 45 คน
- จํานวนงานอาชีพที่เกิดขึ้น จํานวน 3 อาชีพ
- เชิงคุณภาพ
- คุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมาย ไดแก การลดคาใชจาย เพิ่มรายได มีการประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น
- ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
ผลการดําเนินโครงการ
การอบรมการจัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ ไดจัดขึ้นอยางเปนทางการ ในวันที่ 8 - 12
กรกฎาคม 2551 โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 กลุม คือ
1.1 กลุมแมบา นหมู 4 ต.มวงกลวง มีผูเขารับการอบรม จํานวน 14 คน โดยมีนางสาววนิดา ศรี
อินทร ดูแลกลุม
1.2 กลุมแมบา นหมู 8 ต.กะเปอร มี ผูเขารับการอบรม 22 คน โดยมีนางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ
เปนผูดูแลกลุม
1.3 กลุม วษท.ระนอง มีผูเขารับการอบรม 29 คน
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ผลการอบรมการจัดการองคความรูทั้ง 3 กลุม ไดดําเนินงานดังนี้
1. การจัดการองคความรูในการทําขนมคุกกี้กุงแหง ขนมกลีบลําดวนและหมีก่ รอบ ได
ดําเนินการโดยเนนในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ผลจากการจัดการองคความรูโดยกลุม คือ ไดรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย
2. การจัดการองคความรูในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม
3. การจัดการความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกับการทําผลิตภัณฑ
ปญหาและอุปสรรค
1. หมูบานเปาหมายทั้งสอง อยูหางไกลกัน จึงตองแยกกันดําเนินการจัดกิจกรรม หากสามารถจัด
กิจกรรมรวมกันได จะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมไดมากขึ้น
2. การเดินทางเขาหมูบานคอนขางลําบาก เนือ่ งจากสภาพถนนไมดี
3. ทั้งสองกลุมมีปญหาเรื่องระบบน้ําใช ทําใหคอนขางลําบากในการทํางาน
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ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม

ภาพที่ 1 วิทยากรพบกลุมชีมีรวมใจ

ภาพที่ 3 อบรมการทําขนมคุกกี้ของกลุมชีมี

ภาพที่ 5 อบรมการทํากลีบลําดวนกลุมบางเบน

ภาพที่ 2 วิทยากรพบกลุมพัฒนาอาชีพบานบางเบน

ภาพที่ 4 เตรียมเครื่องปรุงหมี่กรอบกลุมชีมี

ภาพที่ 6 ผลงานหมี่กรอบกลุม บานบางเบน
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วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วิสัยทัศน (VISION)
จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น และตลาดแรงงาน สงเสริมการพัฒนาองคความรูจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น โดยใช
ทรัพยากรที่มอี ยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
พันธกิจ (MISSION)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน
สงเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น
สงเสริมและพัฒนาองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
จัดการทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกแบบบูรณาการ
จัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาใหนาอยู
สงเสริมและพัฒนาสถานที่ฝกปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการอาชีวศึกษาในสายปฏิบัติการ
ปรัชญา
วิสัยทัศนกวางไกล
มีลักษณะผูนํา

มั่นในคุณธรรม
ล้ําเลิศวิชา
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ขอมูลสถานศึกษา
ประวัติ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยใชชื่อ
“วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาล ที่กําหนดใหป พ.ศ. 2522 เปนปชาวไร
ชาวนา โดยจัดตั้งพรอมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในจังหวัดอื่น ๆ อีก 9 แหง คือ กาญจนบุรี
ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค เพชรบูรณ เชียงใหม มหาสารคาม กระบี่ และนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตั้งอยูเลขที่ 19 หมูที่ 5 (บานนกงาง) ตําบลราชกรูด
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง หางจากตัวเมืองระนองประมาณ 33 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ
600 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2 แปลง แปลงเดิมมีพื้นที่ 840 ไร 3 งาน 90 1/10 ตารางวา ตอมาในป 2531 ได
ขอขยายพื้นทีเ่ พิ่มเติม เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยใชพนื้ ที่หลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 38 ใกลกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ระนอง มีเนือ้ ที่ประมาณ 100 ไร
รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 940 ไร
การดําเนินงานในปจจุบัน
การจัดการศึกษา ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดจัดการศึกษาในระบบ
(Formal Education) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนทีน่ ักเรียน นักศึกษา โดยเปดสอนในหลักสูตรตาง ๆ
ดังตอไปนี้ คือ
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ซึ่งดําเนินการภายใต
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต) 3 สาขางาน คือ สาขางานพืชศาสตร สาขางานสัตวศาสตร และ
สาขางานการประมง
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขางานการจัดการผลิตสัตว
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สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาพืชสวน
- ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสาขา
งานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
1.3 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานเกษตรทั่วไป

แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
( แปลงที่ 1)
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23

10

15⌂

⌂
แปลงหญา

1 อาคารอํานวยการ
1.1 ศาลพระภูมิ 1.2 พระพิรุณ
2 อาคารเรียน 1
3 อาคารเรียน 2
4 หอประชุม
5 สนง. อกท.
6 อาคารชางกลเกษตร
7 โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
8 อาคารชางกอสราง
9 อาคารชางไฟฟา
10 โรงเก็บเครื่องจักรกลฟารม
11 บานพักครู
12 บานพักรับรอง
13 แผนกวิชาประมง
14 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15 บานพักคนงาน
16 อาคารระยะสั้น
17 อาคารหอพัก
18 แผนกวิชาสัตวศาสตร
19 แผนกวิชาพืชศาสตร
20 อาคารเรียน 3
21 บอปลาแปลงสาธิตทฤษฎีใหม
22 หมูบานโครงการปฏิรูปฯ
23 หอ ประชุม หมูบานโครงการปฏิรูปฯ
24 คอกวัว
25 คอกหมู
26 คอกไกไข
27 คอกเปด
28 อาคารศูนยวิทยฯ 29 เสาธง
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แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
(แปลงที่ 2)
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ประเภท / สาขาวิชา
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานสัตวศาสตร
- สาขางานพืชศาสตร
- สาขางานการประมง
- สาขางานเกษตรทั่วไป
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานเกษตรศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขางานการจัดการผลิตสัตว
สาขาวิชาพืชศาสตร
-สาขางานพืชสวน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี / ปทส.
รวมทั้งสิ้น
ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1 ป 2 รวม

30
23
40
13
106

4
4
3
10
21

10
5
5
10
30

44
32
48
33
157

-

-

-

-

-

-

44
32
48
33
157

3
20
23

3
3

-

6
20
26

-

-

-

-

-

-

6
20
26

-

-

-

-

22
22

8
8

30
30

-

-

-

30
30

-

-

1
1

1
1

9
9

5
5

14
14

-

-

-

15
15

-

-

-

-

25

35

60

-

-

-

60

-

-

-

-

9

5

14

-

-

-

14

129

24

1
31

1
184

2
36
67

40
53

2
76
120

-

-

-

2
77
304
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ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประเภท / สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี / ปทส.
รวม
ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1
ป 2 รวม ทั้งสิ้น

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานสัตวศาสตร

30

30

4

64

-

-

-

-

-

-

64

- สาขางานพืชศาสตร

30

23

4

57

-

-

-

-

-

-

57

- สาขางานการประมง

30

40

3

73

-

-

-

-

-

-

73

- สาขางานเกษตรทั่วไป

30

13

10

53

-

-

-

-

-

-

53

120 106

21

247

-

-

-

-

-

-

247

30

3

3

36

-

-

-

-

-

-

36

-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

30

20

-

50

-

-

-

-

-

-

50

รวม

60

23

3

86

-

-

-

-

-

-

86

-

-

-

-

30

25

55

-

-

-

55

-

-

-

-

30

9

39

-

-

-

39

-

-

-

-

30

2

32

-

-

-

32

- สาขางานผลิตภัณฑสัตว

-

-

-

-

30

-

30

-

-

-

30

รวม

-

-

-

-

120

36

156

-

-

-

156

รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี

ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานเกษตรศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขางานการจัดการผลิตสัตว
สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขางานพืชสวน
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร

46
ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี / ปทส.

ประเภท / สาขาวิชา

ป
1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม

ป 1

ป 2

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําทั่วไป

-

-

-

-

30

9

39

-

-

-

39

รวม

-

-

-

-

30

9

39

-

-

-

39

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยี
สํานักงาน

-

-

-

-

30

22

52

-

-

-

52

รวม

-

-

-

-

30

22

52

-

-

52

24

333

180

67

247

-

-

580

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

รวมทั้งสิ้น

180 129

-
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เปาหมายหลักสูตรนอกระบบ อื่น ๆ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ภาคเรียน /
ปการศึกษา

หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ
แกน
มัธยม

อศ.กช.

ระยะสั้น

ตชด.

108 อาชีพ
(3 ชม.)

รวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ

รวม

ภาคเรียนที่ 2 / 2552

200

12

340

30

600

30

1,212

ภาคเรียนที่ 1 / 2553

200

30

260

30

600

30

1,150

รวมทั้งสิ้น

400

42

600

60

1,200

60

2,362

48
ขอมูลบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตําแหนง
1. ผูบริหาร
รวมผูบริหาร
2. ขาราชการครูผูสอน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร
แผนกวิชาชางกลเกษตร
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร
รวมขาราชการครูผูสอน
3. ขาราชการพลเรือน
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
ระดับ 3
รวมขาราชการพลเรือน
4. ลูกจางประจํา
- พนักงานขับรถ
- ยาม
- หัวหนาหมวดสถานที่
- พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
- คนงาน
- คนงานเกษตร
- นักการภารโรง
- พนักงานบริการอัดสําเนา
- พนักงานพิมพดีด
รวมลูกจางประจํา
5. พนักงานราชการ
- พนักงานราชการครู
รวมพนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น

ระดับตําแหนง

จํานวน

ระดับการศึกษา

คศ.1
คศ.2
คศ.3
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

เอก

โท

ตรี

ต่ํากวา ป. ตรี

-

-

4
4

-

-

1
-

1
-

-

1
2
2
1
-

5
2
3
3
2
1

-

6

1

1

-

6

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
1
1
6
2
2
1
2
18

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

46

3

4

11

6

1

1

-

11

17

18

ชาย

หญิง

รวม

4
4

-

4
4

-

-

3
3

-

1
1

1
2
2
4
2
-

5
2
1
1
1
1

6
4
3
5
3
1

1
1
-

2
1
1
-

1
2
1
4
-

3
1
1
1

11

11

22

2

4

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
1
1
5
2
1

1
2
-

1
2
1
1
6
2
2
1

-

2

2

13

5

18

-

1

1

-

1

29

17
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อัตรากําลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีจํานวนทั้งสิ้น 56 คน ประกอบดวย
ขาราชการครู จํานวน
28 คน
• ผูบริหาร จํานวน
4 คน
• ครู จํานวน
22 คน
• พนักงานราชการ
1 คน
ขาราชการพลเรือน จํานวน
- คน
ลูกจางประจํา
จํานวน
18 คน
ลูกจางชั่วคราว
จํานวน
12 คน
 ครูจางสอน จํานวน
1 คน
 เจาหนาที่ศูนยขอมูล
1 คน
 เจาหนาที่เอกสารการพิมพ
1 คน
 เจาหนาที่พัสดุ
1 คน
1 คน
 เจาหนาที่ธุรการ
 HOUSE MASTER ชาย
1 คน
 HOUSE MASTER ชาย
1 คน
 แมครัว
1 คน
 คนงานเกษตร
4 คน
หมายเหตุ

ขาราชการครูปฏิบัติราชการจริง จํานวน 28 คน (ไมรวมครูจางสอนและมาชวยราชการ)
ไปชวยราชการจํานวน
คน คือ
ไปศึกษาตอระดับปริญญาโท จํานวน
อัตราขาราชการครูวาง จํานวน
ขาราชการพลเรือนปฏิบัติราชการจริง จํานวน

-

คน
อัตรา
คน

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต

ที่
1

2

3

ผลผลิต

ผลผลิต

งบรายจาย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- คาจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาจางชั่วคราว
- คาครองชีพ
รวม
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
รวม
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

ผลผลิต

ผลผลิต

ผูไดรับการพัฒนาจาก องคความรูสราง

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

แกปญหา

ผูประกอบการ

ผลงานวิจัยเพือ่

รวม

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

เครือขายความรวมมือ

ผูประกอบการ

ความยากจน

ใหม

ถายทอดเทคโนโลยี

7,498,772
1,159,200
2,875,483
148,824
852,480
59,160
12,593,919

-

-

-

-

-

-

-

7,498,772
1,159,200
2,875,483
148,824
852,480
59,160
12,593,919
942,000
400,000
1,342,000
9,991,000
10,149,000
20,140,000

430,000 332,300
400,000
830,000 332,300
9,991,000
10,149,000
20,140,000

-

180,000
180,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต

ที่

ผลผลิต

งบรายจาย

ผลผลิต

ผลผลิต

ผูไดรับการพัฒนาจาก องคความรูสราง
ปวช.

4

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

แกปญหา

ผูประกอบการ

ผลงานวิจัยเพือ่

ปวส.

ระยะสั้น

เครือขายความรวมมือ

ผูประกอบการ

ความยากจน

ใหม

ถายทอดเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

งบอุดหนุน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,933,000

- สิ่งประดิษฐ

-

-

-

-

-

- อศ.กช.

-

-

-

-

-

- ทุนเฉลิมราชกุมารี

15,000 20,000

-

-

-

-

-

-

- คุณธรรมนําความรู

120,000

126,000

2,933,000
240,000

240,000

-

-

126,000

-

-

-

35,000

-

-

-

-

120,000

- ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน

-

-

-

-

-

550,000

-

-

550,000

- เสริมวิชาชีพแกนมัธยม

-

-

-

320,000

-

-

-

-

320,000

- อบรม 108 อาชีพ

-

-

-

-

-

180,000

-

-

180,000

- โครงการอาหารกลางวัน

-

-

-

-

-

100,000

-

-

100,000

- สรางงานสรางอาชีพ
รวม
5

ผลผลิต

450,000
3,068,000 20,000

450,000

-

320,000

-

1,406,000

-

-

-

-

-

-

240,000

5,054,000

งบรายจายอื่น
-

-

-

-

-

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต
ผลผลิต

ที่

ผลผลิต

งบรายจาย

ผลผลิต

ผลผลิต

ผูไดรับการพัฒนาจาก องคความรูสราง
ปวช.

6

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

ผลผลิต

แกปญหา

ผูประกอบการ

ผลงานวิจัยเพือ่

ปวส.

ระยะสั้น

เครือขายความรวมมือ

ผูประกอบการ

ความยากจน

ใหม

ถายทอดเทคโนโลยี

รวม

งบสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
-โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

450,000

-

-

-

-

-

-

-

450,000

รวม

450,000

-

-

-

-

-

-

-

450,000

-

1,406,000

-

240,000

รวมทั้งสิ้น

37,081,919 352,300

180,000

320,000

39,580,219

3,408,620
3,408,620

450,000
450,000

2 งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค
รวม

3 งบลงทุน
- ครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

ปวช.

426,480
-

งบรายจาย

1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- คาจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
- คาจางชั่วคราว
- คาครองชีพ
รวม

ที่

ผลผลิต

-

-

-

ปวส.

ผลผลิต

-

-

-

ระยะสั้น

ผลผลิต

-

-

-

เครือขายความรวมมือฯ

ผูไดรับการพัฒนาจาก

ผลผลิต

-

-

-

ผูประกอบการ

องคความรูสราง

ผลผลิต

-

-

-

ยากจน

แกปญหาความ

ผลผลิต

-

-

-

ใหม

ผูประกอบการ

ผลผลิต

การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต

-

-

-

ถายทอดเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยเพือ่

ผลผลิต

450,000
450,000

3,408,620
3,408,620

426,480
-

รวม

งบรายจาย

4,285,100

รวม

รวมทั้งสิ้น

-

ปวช.

-

5 งบรายจายอื่น
-

4 งบอุดหนุน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สิ่งประดิษฐ
- อศ.กช.
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
รวม

ที่

ผลผลิต

-

-

-

ปวส.

ผลผลิต

-

-

-

ระยะสั้น

ผลผลิต

-

-

-

เครือขายความรวมมือฯ

ผูไดรับการพัฒนาจาก

ผลผลิต

-

-

-

ผูประกอบการ

องคความรูสราง

ผลผลิต

-

-

-

ยากจน

แกปญหาความ

ผลผลิต

-

-

-

ใหม

ผูประกอบการ

ผลผลิต

การจัดสรรงบประมาณรายไดสถานศึกษา (เงินบํารุงการศึกษา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามผลผลิต

-

-

-

ถายทอดเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยเพือ่

ผลผลิต

4,285,100

-

-

รวม
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การศึกษา

สถาน

ขั้นพื้นฐาน

ศึกษา

รวม

เงิน งปม.

เงินอุดหนุน

เงินรายได

การศึกษา

สถานศึกษา

เงินสนับ
สนุนจาก

ประกันคุณภาพ สมศ.

เงิน งปม.

เงินรายได

จังหวัด

/ งาน / โครงการ

เงินอุดหนุน

สนองนโยบาย
สอศ.

แผนงบประมาณ / แผนงาน

ประมาณการแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศธ.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

เพิ่ม-ลด
รวม

( รอยละ )

หนวยงานอื่น

ขั้นพื้นฐาน

1. แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏิรูปการ
ศึกษา และการเรียนรูต ลอดชีวิต
1.1 ผลผลิต : ผูส ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1.1.1 งบบุคลากร
1.1.2 งบดําเนินงาน
1.1.3 งบลงทุน
1.1.4 งบอุดหนุน
1.1.5 งบรายจายอื่น

12,320,692 674,880 190,560 13,186,132 11,741,439 426,000
891,000 1,342,000
891,000
2,370,000 20,140,000
2,370,000
2,720,600
2,720,600
2,507,000
-

426,480
3,408,620
450,000
-

450,000

12,593,919
1.97
4,750,620 433.18
20,590,000 768.78
4,628,000 70.10
450,000
100

1.2 ผลผลิต : ผูส ําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1.2.1 งบดําเนินงาน
1.2.2 งบอุดหนุน

299,600
200,000

-

-

299,600
200,000

332,300

-

-

-

332,300

10.91

1.3 ผลผลิต : ผูร ับบริการการ
ฝกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
1.3.1 งบดําเนินงาน
1.3.2 งบอุดหนุน

481,200
195,000

-

-

481,200
195,000

180,000

-

-

-

180,000

- 100
- 8.3
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การศึกษา

สถานศึกษา

รวม

เงิน งปม.

ขั้นพื้นฐาน

1.4 โครงการ : ความรวมมือเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานอาชีวะ
1.4.1 งบดําเนินงาน
12,000
1.5 โครงการ : จัดการองคความรูในการ
สรางผูประกอบการ
1.5.1 งบดําเนินงาน
86,000
2. แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท
2.1 โครงการ : อาชีวะเพื่อแกปญหาความ
ยากจน
2.1.1 งบดําเนินงาน
150,000
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา
3.1 โครงการ : จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
3.1.1 งบดําเนินงาน
15,000

เงินอุดหนุน

เงินรายได

เงินสนับ

การศึกษา

สถานศึกษา

สนุนจาก
หนวยงาน
อื่น

ขั้นพื้นฐาน

เพิ่ม-ลด

รวม

(รอยละ)

3

-

-

12,000 320,000

-

-

-

320,000 2566.6
3

-

-

-

86,000

-

-

- -100

3

-

-

150,000 1,406,000

-

-

-

1,406,000 837.33

3

-

-

15,000

-

-

-

-

- -100

ประกันคุณภาพ สมศ.

เงินรายได

จังหวัด

เงิน งปม.

เงินอุดหนุน

สนองนโยบาย
สอศ.

แผนงบประมาณ / แผนงาน
/ งาน / โครงการ

ประมาณการแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศธ.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

สรุปงบหนารายจาย จําแนกตามแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2553

การศึกษา

สถาน

ขั้นพื้นฐาน

4. แผนงบประมาณ : สนับสนุน
ดาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม
4.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู
4.1.1 งบอุดหนุน
4.2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
ถายทอด เทคโนโลยี
4.2.1 งบอุดหนุน

รวม

เงิน งปม.

ศึกษา

เงินอุดหนุน

เงินรายได

เงินสนับ

การศึกษา

สถานศึกษา

สนุนจาก

ขั้นพื้นฐาน

เพิ่ม-ลด
รวม

(รอยละ)

หนวยงานอื่น

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

90,000

-

-

90,000

-

-

-

240,000

-

-

-

-

240,000 166.67

5. แผนงบประมาณ : เสริมสราง
ความมั่นคง ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
5.1 โครงการ : พัฒนาการ

-

-

-

-

-

ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
รวมทั้งสิ้น

ประกันคุณภาพ สมศ.

เงินรายได

จังหวัด

เงิน งปม.

เงินอุดหนุน

สนองนโยบาย
สอศ.

แผนงบประมาณ / แผนงาน
/ งาน / โครงการ

ประมาณการแผนปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ศธ.

ผลการใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2552

17,110,492 3,395,480 190,560

20,696,532 35,701,739 2,933,000 4,285,100

450,000 43,369,839 109.55

3

- 15 -

สรุปงบหนารายจาย ปงบประมาณ 2553 จําแนกตามผลผลิต
แผนงบประมาณ / ผลผลิต

จํานวน

งบประมาณ
(บาท)

รหัส GFMIS

1. แผนงบประมาณเรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : เปาหมายผูสําเร็จการศึกษา
- ปวช.

184 คน

40,891,539

20006 04001 000 000

- ปวส.

120 คน

332,300

20006 04003 000 000

- ระยะสั้น

600 คน

180,000

20006 04002 000 000

400 คน

320,000

20006 04006 000 000

-

-

20006 04008 000 000

1,900 คน

1,406,000

20006 66009 000 000

-

-

20006 77010 000 000

-

-

20006 14004 000 000

8 ชินงาน

240,000

20006 14005 000 000

-

-

20006 85007 000 000

-

43,369,839

ผลผลิต : ผูไดรับการพัฒนาจากเครือขายความรวมมือ
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ผลผลิต : ประชาชนและนักศึกษาที่สามารถนําความรู
ทักษะไปปรับใชในกระบวนการผลิตและบริการ
2. แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ผลผลิตที่ 1 จํานวนประชาชนที่ไดรับการฝกอาชีพ
มีรายไดเพิ่มขึ้น
3. แผนงบประมาณโครงสรางพื้นฐานทางปญญา
ผลผลิตที่ 1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจที่สามารถเปนผูประกอบการใหม
4. แผนงบประมาณสนับสนุนดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลผลิตที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
(สิ่งประดิษฐคนรุนใหม)
5. แผนงบประมาณเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ผลผลิตที่ 1 ...................................................................
รวมทั้งสิ้น

ภาคผนวก
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ งานบริหารงานทั่วไป
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางชริดา จิตตเอื้อเฟอ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ดวยงานบริหารงานทั่วไป เปนงานที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการในการติดตอกับหนวยงานภายใน
และภายนอก ทั้งเปนศูนยกลางในการเผยแพร ขาวสาร ขอมูล แกบุคลากร พรอมทั้งใหบริการรับ-สงไปรษณียภัณฑ
ดังนั้นจึงตองมีวัสดุและงบประมาณในการดําเนินงาน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานของงานบริหารงานทั่วไป มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อใหการบริการขอมูล ขาวสาร และการรับสงไปรษณียภัณฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ จัดสงหนังสือ ราชการ จํานวน 1 000,ฉบับ และบัตรอวยพรปใหม 100 บัตร
- เชิงคุณภาพ การติดตอประสานงานราชการกับหนวยงานภายนอก ประสบความสําเร็จ
7. การสนองนโยบาย โครงการงานบริหารงานทั่วไป เปนการสนองนโยบาย ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มาตรการที่6 สรางเครือขายพันธมิตร : โดยขยายความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด
และองคกร วิชาชีพโลก เพือ่ รวมจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักการ “ผูใชรวมคิดผูผลิตรวม กําหนด” เปนการเชื่อมโยง
โลกแหงการเรียนและ การทํางานใหมีความ ใกลชิดมากขึ้น
8.สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 3 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 40 เรื่องจํานวนครัง้ และชองทางการเผยแพรขอ มูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงการ
มาตรฐาน ที่6 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ ที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
9.สรุปสาระสําคัญของโครงการ เปนโครงการที่สนับสนุน ใหการติดตอประสานงานราชการ กับหนวยงาน อื่นๆ
ประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนแกทางราชการ โดยมีหลักฐานและขอมูลในการดําเนินงาน
10.สถานะและความพรอมของโครงการ โครงการงานบริหารงานทั่วไป เปนโครงการที่ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ การดําเนินงานเปนปจจุบัน มีหลักฐานและขอมูลในการดําเนินงานทีจ่ ัดเก็บอยาง
เปนระบบ
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11. แผน การดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

1. สํารวจการ
------ใชวัสดุจาก
ขอมูลเดิม
2.เสนอ
------โครงการ
3.จัดซื้อวัสดุ
และ
ดําเนินงาน
4.สรุปผลและ
ประเมิน
โครงการ

12. งบประมาณ รวม 40,000 บาท

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร)บาท(
งปม.

งบดําเนินการ
คาวัสดุ
รวม

12.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

2 0,000
-

บกศ.
20,000
40,000

ก.ย.

หมาย
เหตุ
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13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
โครงการงานบริหารงานทั่วไป ในดานการใชวัสดุสํานักงานจะเชือ่ มโยงกับโครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานของงานวิทย
บริการและหองสมุด
ในดานการดําเนินงาน จะเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆในสวนงานกิจกรรมตางๆของวิทยาลัย
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง การติดตอประสานงานราชการประสบความสําเร็จ
- โดยออม สรางภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ) KPI)
- เชิงปริมาณ จัดทําหนังสือราชการราชการไดจํานวน 1,000 ฉบับ บัตรอวยพรปใหม 100 บัตร
- เชิงคุณภาพ การติดตอประสานงานราชการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตามกําหนดเวลา
************************

56

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ งานการบัญชี
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ การสมาน และนางศุภรดา จัตุรงคกช
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 -30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
งานการบัญชีนั้นจะตองมีการจัดทําบัญชี การทํารายงาน งบการเงินแบะบัญชีตลอดจนการควบคุมการเบิกจายให
ถูกตองและไดมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นจึงตองจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนงานการบัญชีใหมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําบัญชีของวิทยาลัยฯ ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกีย่ วของ
2. จัดทํารายงาน งบการเงินและบัญชี เพื่อสงหนวยงานที่เกี่ยวของตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจายตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ จัดทําบัญชีและรายงานงบการเงินและบัญชีไดครบทุกรายการ
- เชิงคุณภาพ จัดบัญชีและรายงานงบการเงินและบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา
7. การสนองนโยบาย ยุทธศาสตรพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน
8. สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา จัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการ/ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงิน
นอก งบประมาณ และรายงานการเงิน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ มีความพรอมดานครุภณ
ั ฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานพอสมควร
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11. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ปฏิบัติงาน
4. สรุปผล
โครงการ
12. งบประมาณ 10,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ
1. งบดําเนินงาน

2. งบลงทุน
รวม

งบรายจายยอย/จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
คาตอบแทน
บาท
ใชสอย
บาท
คาวัสดุ
10,000.00 บาท
คาครุภัณฑ
บาท
10,000.00 บาท

13. ความเชือ่ มโยงกับโครงการอื่น เปนงานที่ตองประสานกับงานการเงิน
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง สามารถจัดทําบัญชีการเงินได ตั้งแต 1 ตุลาคม 52- 30 กันยายน 53
- โดยออม สามารถจัดทําบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ( KPI )
- เชิงปริมาณ จัดทําบัญชีและรายงานการเงินไดครบทุกรายการ
- เชิงคุณภาพ จัดทําบัญชีและรายงานการเงินและบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา
************************
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ งานการเงิน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพวดี ศรีชู และนางสาวอัจจิมา แซจอง
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 -30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
งานการเงินมีหนาที่รับเงิน - เบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การใหบริการดานการเงินแก
บุคลากรในหนวยงานรวมถึง การทํารายงานการเงิน ตลอดจนการควบคุมการเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบการเงิน
และไดมาตรฐานทางการเงินและบัญชี ดังนั้นจึงตองจัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการรับ – เบิกจายเงินของวิทยาลัยฯ ใหถูกตองตามระเบียบการเงิน และ
ระเบียบที่เกีย่ วของ
2. จัดทํารายงาน งบการเงินและการเบิกจาย เพื่อสงหนวยงานที่เกีย่ วของตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจายตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ รับเงิน-เบิกจายเงิน และจัดทํารายงานการเงินไดครบทุกรายการ
- เชิงคุณภาพ จัดทําเอกสารหลักฐานการรับ-เบิกจายเงินและรายงานงบการเงินไดถูกตอง
และตรงเวลา
7. การสนองนโยบาย ยุทธศาสตรพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน
8. สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา จัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เปนโครงการที่ดําเนินการ/ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงิน
นอก งบประมาณ และรายงานการเงิน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ มีความพรอมดานครุภณ
ั ฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานพอสมควร
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11. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ปฏิบัติงาน
4. สรุปผล
โครงการ
12. งบประมาณ 30,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ
1. งบดําเนินงาน

2. งบลงทุน
รวม

งบรายจายยอย/จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
คาตอบแทน
บาท
ใชสอย
บาท
คาวัสดุ
30,000.00 บาท
คาครุภัณฑ
บาท
30,000.00 บาท

13. ความเชือ่ มโยงกับโครงการอื่น เปนงานที่ตองประสานกับทุกโครงการที่ดําเนินการเบิกจายเงินในการ
ดําเนินงาน
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง สามารถจัดทําบัญชีการเงินได ตั้งแต 1 ตุลาคม 52- 30 กันยายน 53
- โดยออม สามารถดําเนินการเบิกจายเงินไดถูกตองและตรงเวลา
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ( KPI )
- เชิงปริมาณ จัดทํารายงานการเงินและดําเนินการเบิกจายไดครบทุกรายการ
- เชิงคุณภาพ ดําเนินการเบิกจายเงินและรายงานการเงินและบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา
************************
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสดใส หวังอารี หัวหนางานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
หมวด 2 หนาที่ของงานและแผนก ขอที่ 15 งานบุคลากร มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการแนะนํา เผยแพร และ
ดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคลากรสถานศึกษา จัดทําแผนอัตรากําลังแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุม จัดทําสถิตติ
และรายงานเกีย่ วกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ การจัดทํา
ทะเบียนประวัติ และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เชน การขอมีบัตรประจําเจาหนวยองรัฐ การแกไขทะเบียน
ประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหนง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
เงินทดแทนและการจัดทําสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา ดังนัน้ งานบุคลากร จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงงานบุคลากรเพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรภายในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค
1. พัฒนาปรับปรุงงานบุคลากรในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรภายในสถานศึกษา
2. จัดทําทําเนียบบุคลากรภายในสถานศึกษา
3. จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร
5. เพื่อใหสอดคลองกับหัวขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทําทําเนียบบุคลากรภายในสถานศึกษา จํานวน 57 คน
6.1.2 จัดทําแฟมประวัติครู ผูบริหารและลุกจางประจํา จํานวน 50 แฟม
6.1.3 จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรจํานวน 1 แผน
6.1.4 ใหบริการ การขอมีบัตรเจาหนาที่ของรัฐ การแกไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตําแหนง การ
ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญเงินทดแทนและการจัดทําสมุดบันทึก
ผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา รอยละ 80
6.1.5 จัดแฟมเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบุคลากร จํานวน 30 แฟม อยางมีระบบและเปนระเบียบ
6.2 เชิงคุณภาพ งานบุคลากรใหบริการและอํานวยความสะดวกแกครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพมีวิสัยทัศนกระบวนการทัศนในการทํางาน
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7. การสนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอ 10. เรื่องความมีประสิทธิภาพของการบริหารการ
จัดการดานการเงิน บุคลากร และพัสดุ
8. สอดคลองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้
ที่ 28 เรื่องอัตราสวนของผูสอนประจําที่มคี ุณวุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
9. สถานะและความพรอมของโครงการ มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ในปงบประมาณ 2553 ตามแผนปฏิบัติการ
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---3.สรุปผล
---11. งบประมาณ 12,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม
11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

2,500
9,500

12,000

บกศ.
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12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ จําหนายไมดอกไมประดับ เปนเงิน 37,500 บาท ดังนี้
- โดยตรง
ไดทําเนียบบุคลากรทั้งหมดภายในสถานศึกษา มีแฟมประวัติครู ผูบริหารและลูกจางประจํา ที่
สวยงามและคงทน แฟมเอกสารที่เปนระบบและมีระเบียบ มีแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรในการบริหารจัดการ
อัตรากําลังในสถานศึกษา ใหบริการและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆดวยความสะดวกและรวดเร็ว
- โดยออม
งานบุคลากรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหบริการและอํานวยความสะดวกแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสถานศึกษาดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีทําเนียบบุคลากรทั้งหมดภายในสถานศึกษาจําวน 57 คน มีแฟมประวัติครู ผูบริหารและ
ลูกจางประจํา จํานวน 50 แฟม มีแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรจํานวน 1 แผน และดําเนินการเปนไปตามแผน
- เชิงคุณภาพ งานบุคลากรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
วิทยาลัยผานการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชี้
************************
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ พัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสดใส หวังอารี หัวหนางานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 -30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล ตามยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีม่ ุงเนนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธหลักคือพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา ดังนั้นงานบุคลากรจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีโลกทัศนและกระบวนทัศน ในการทํางานทีส่ อดคลองกับกล
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหกับครู ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ให
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยูตลอดเวลา และสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา หลักสูตรตาง ๆที่เกี่ยวของ
กับงานและการจัดการเรียนการสอน ที่สถาบันอื่น ๆจัด เพื่อนําความรูมาพัฒนางานและเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการรับ – เบิกจายเงินของวิทยาลัยฯ ใหถูกตองตามระเบียบการเงิน และ
ระเบียบที่เกีย่ วของ
2. จัดทํารายงาน งบการเงินและการเบิกจาย เพื่อสงหนวยงานที่เกีย่ วของตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจายตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
4. เพื่อใหสอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใหครู ผูบริหารฝาย
สนับสนุนในสถานศึกษา และเขารับการอบรม สัมมนา ตามที่สถาบันอื่น ๆจัดอยางนอยปละ 1 ครั้งและไมนอยกวา 20
ชั่วโมง
- เชิงคุณภาพ ครูผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน เพิ่มศักยภาพมีวิสัยทัศนกระบวนทัศนในการ
ทํางานและเพิม่ พูนความรู ประสบการณ การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและมีคณ
ู ธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น
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7. การสนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอ10 เรื่อง ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ดานการเงิน บุคลากร และพัสดุ และเรื่องที่9 เรื่อง คุณธรรมนําชีวิต
8. สอดคลองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาตรฐานที่2 ตัวบงชี้ท2ี่ 4ให
บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรืองานที่รับผิดชอบไมนอยกวา20ชั่วโมง/ปและมาตรฐาน
การประกันภายนอก มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชีท้ ี่ 6.3จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพทีส่ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ไมนอยกวา 20ชั่วโมง/ป
9. สถานะและความพรอมของโครงการ มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2552
ตามแผนปฏิบัติการ
10. สรุปสาระสําคัญของโครงการ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหครู ผูบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุน และใหเขารวมอบรม สัมมนาที่สถาบันอื่นจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูน ความรูแ ละประสบการณใหแกบุคลากรของ
สถานศึกที่จะนํามาประยุกตใชกับงานที่ปฏิบัติและการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
11. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
3. ปฏิบัติงาน
4. สรุปผล
โครงการ
12. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 147,956 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของงบประมาณ
1. งบดําเนินงาน

2. งบลงทุน
รวม

งบรายจายยอย/จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร
คาตอบแทน
บาท
ใชสอย
บาท
คาวัสดุ
147,956.00 บาท
คาครุภัณฑ
บาท
147,956.00 บาท
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13. ความเชือ่ มโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโครงการศึกษาดูงานของแผนกวิชา
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง ครูผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรและนโยบาย
สอศ. และวิทยาลัยฯผานการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ตัวบงชีท้ ี่ 24
และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ตามตัวบงชี้ที่ 6.3
โดยออม ครูผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา สามารถนําความรูไปปฏิบัติหนาที่ ที่ตนรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ( KPI )
เชิงปริมาณ ผูบริหาร จํานวน 5 คนครู จํานวน 22 คน พนักงานราชการ 1 คน
ลูกจางประจํา 18 คน และลูกจางชั่วคราว จํานวน 9 คนไดรับการพัฒนา โดยจัดอบรม สัมมนาใหไปอบรม สัมมนาอยาง
นอยปละ 1 ครัง้ ไมนอยกวา 20 ชั่งโมง
เชิงคุณภาพ ครู ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรูและประสบการณเพิ่มขึ้นและสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและวิทยาลัยผานการประเมินมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
************************
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โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
โครงการ งานทะเบียน
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉัตรฤดี เกิดแกว และนางสาวจารุวิจติ ร ชวยแทน
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 52 – กันยายน 53
หลักการและเหตุผล
งานทะเบียนเปนงานที่เกีย่ วของกับครูผูสอน นักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเรียน และการบริการเอกสาร
ทางการเรียน จึงตองมีการจัดการทางดานเอกสารใหถกู ตอง เปนระบบ หมวดหมูในรูปของแฟมเอกสาร และไฟลการ
จัดเก็บขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปขอมูลนักศึกษารายบุคล และการจัดสงขอมูลนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต เพื่อจัดสรรราย
หัวของนักศึกษา
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเอกสารและทําเอกสารใหเปนระบบ หมวดหมูงายตอการคนหา และนําไปใชไดถูกตอง
2. ครูและนักศึกษาที่มาติดตอไดขอมูลอยางถูกตองและรวดเร็ว
3. มีการจัดเก็บขอมูล ทะเบียนประวัติ ผลการเรียนของนักศึกษาในระบบโปรแกรมสําเร็จรูปขอมูลนักเรียน
นักศึกษารายบุคคล
4. มีการจัดสงขอมูลนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต เพื่อจัดสรรรายหัวของนักศึกษา
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ 1. บริการขอมูลแกครู จํานวน 30 คน
2. บริการขอมูลแกนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบแลนอกระบบ จํานวน 320 คน
- เชิงคุณภาพ มีการจัดทําและเก็บเอกสารไดถูกตอง และสามารถคนหาไดอยางสะดวก
7. การสนองนโยบาย การปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับนักเรียนนักศึกษาใหม , มีฐานขอมูลที่เปนระบบ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
8.1 มาตรฐานที่ 1 เรื่อง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 1 เรือ่ ง รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 6 เรือ่ ง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 7 เรือ่ ง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
มีการจัดเก็บดานเอกสารใหถูกตองเปนระบบ หมวดหมู ในรูปของแฟมเอกสารและไฟลการจัดเก็บขอมูลใน
โปรแกรมสําเร็จรูปขอมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อเรียกดูขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
1.
2.
3.
4.
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10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 52

ไตรมาสที่ 2

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. 53

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. จัดทําโครงการ
4. สรุปโครงการ
5. รายงานผล

11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14,926 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจาย
ยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

บกศ.

14,926

รวม

14,926

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
มีความเชื่อมโยงกับทุกโครงการที่เกี่ยวของกับประวัติ ขอมูลและผลการเรียนของนักเรียนทั้งในระบบและนอก
ระบบ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง มีการจัดทําและเก็บเอกสารไดถูกตอง และสามารถคนหาไดอยางสะดวกรวดเร็ว
- โดยออม มีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับฝายบริหารทุกฝาย
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ บริการขอมูล ประวัติ ผลการเรียนแกบุคลากร นักศึกษาและผูปกครอง จํานวน 350 คน
- เชิงคุณภาพ พัฒนาดานบริการขอมูล ประวัติ และผลการเรียน
************************
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โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ

อาคารสถานที่

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายประพัฒน ปานนิล และคณะ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตองมีการปรับปรุง และซอมแซมอาคารตางๆ ถนน ไฟฟา ประปา
และตกแตงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ เพื่อความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย มีความพรอมที่จะเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน
5. วัตถุประสงค
1. ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา
2. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา
3. ซอมแซมบานพักและอาคารตางๆ
4. ตกแตงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา ซอมแซมบานพักและอาคาร
ตางๆตกแตงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ 940 ไร
- เชิงคุณภาพ ซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานไดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
7. การสนองนโยบาย 8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 19 และ23
เรื่อง ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝก
ปฏิบัติเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา ซอมแซมบานพักและอาคารตางๆ ตกแตงภูมิ
ทัศนภายในวิทยาลัยฯ
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10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ซอมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2. ซอมแซม
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3. ซอมแซมบานพัก /
และอาคารตางๆ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4ใ ตกแตงภูมทิ ัศน /
ภายในวิทยาลัยฯ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5. สรุปและรายงาน
โครงการ

/
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11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 188,074 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

บกศ.

138,074

50,000

1. ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา
2. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา
3. ซอมแซมบานพักและอาคารตางๆ
4ใ ตกแตงภูมทิ ัศนภายในวิทยาลัยฯ
รวม
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง ระบบประปา ระบบไฟฟา บานพักและอาคารตางๆ ภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯมีความ
สวยงาม มีสภาพดีพรอมที่จะใชงาน
-โดยออม ระบบประปา ระบบไฟฟา บานพักและอาคารตางๆ ภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯมีความ
สวยงาม เอื้อตอการเรียนการสอน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
************************
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2552
ชื่อโครงการ บริการพัสดุกลาง
ผูรับผิดชอบโครงการ นายบุญลือ พิณแกว
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล เพื่อใหการบริการจัดซื้อจัดจาง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ งานวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอน.
วัตถุประสงค
5.1. ใหบริการในการจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบพัสดุ
5.2. จัดหาวัสดุยานพาหนะและเชื้อเพลิงไวบริการภายในวิทยาลัย
5.3. ควบคุมการเบิกจาย และใชเชื้อเพลิงใหเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ใหบริการในการจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบพัสดุ จัดหาวัสดุยานพาหนะและและเชื้อเพลิงไวบริการ
ภายในวิทยาลัยอยางพอเพียง
- เชิงคุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามลักษณะเฉพาะวัสดุและครุภณ
ั ฑ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ จัดซื้อ , จัดจาง , จัดหา , จัดทํา และจัดเสนอเอกสารตางๆเพื่อการตรวจสอบ
9. สถานะและความพรอมของโครงการ
ถังเก็บน้ํามันดีเซล ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ถังเก็บน้ํามันเบนซิน ขนาด 200 ลิตร จํานวน 6 ถัง
มือหมุนจายน้าํ มันเบนซิน 1 ชุด หัวจายน้ํามันดีเซล 1 ชุด สํานักงานพัสดุกลางและบุคลากรจํานวน 3 คน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ดําเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
.

1.สํารวจวัสดุ
อุปกรณ
2.ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบ
พัสดุ
3.ดําเนินการ
เบิกจาย
4.สรุปผลโครงการ

.

.

.

.

.

เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.

.

.

.

.
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11. งบประมาณ 500,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน

500,000

รวม
11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ทุกโครงการ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง ปฏิบัติงานการบัญชี 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
- โดยออม งานที่ปฏิบัติเรียบรอยสมบูรณ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ลงทะเบียนเบิกจายไดครบถวน
- เชิงคุณภาพ งานที่ทําสําเร็จตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพถูกตองแมนยํา
************************

บกศ.
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2552
1. ชื่อโครงการ ซอมบํารุงวัสดุ - ครุภัณฑ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายบุญลือ พิณแกว
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล แผนก / งาน / ฝายของวิทยาลัยฯมีครุภัณฑทใี่ ชในการจัดการเรียนการสอน / การดําเนินงานดาน
ตางๆ จะตองมีการซอมบํารุงรักษาตามระยะการใชงานเพือ่ ใหมีประสิทธิภาพและใชการไดดี
5. วัตถุประสงค
เพื่อซอม / บํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ซอม / บํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑใหอยูใ นสภาพทีใ่ ชงานไดดแี ละมีประสิทธิภาพ 11 โครงการ
- เชิงคุณภาพ วัสดุ - ครุภัณฑของวิทยาลัยฯสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดการเรียน การสอนไดมาตรฐาน
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ ดําเนินการซอม / บํารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑของวิทยาลัยฯตามทีไ่ ดรับแจง
9. สถานะและความพรอมของโครงการ
บุคลากรพัสดุ 3 คนมีความพรอมในการใหบริการ
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ดําเนินงาน
ต.ค.

1.สํารวจวัสดุ
อุปกรณ
2.ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบ
พัสดุ
3.ดําเนินการ
เบิกจาย
4.สรุปผลโครงการ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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11. งบประมาณ 100,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน

100,000

รวม
11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ทุกโครงการ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง วัสดุ – ครุภัณฑของแผนกวิชา / งาน โครงการสามารถใชงานไดดี
- โดยออม งานที่ปฏิบัติเรียบรอยสมบูรณ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ วัสดุ - ครุภัณฑใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ 11 โครงการ
- เชิงคุณภาพ ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
************************

บกศ.
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ งานประชาสัมพันธ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายอรุณ หวังอารี
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุก
คนมีความสามารถและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ การประชาสัมพันธ ถือเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหผเู รียนรับรูขอมูลขาวสารที่เคลื่อนไหวในรอบป อัน
สงผลใหผูเรียน มีความรอบรูและทันตอเหตุการณ รวมทั้งเปนการกระจายขอมูลขาวสารแกบุคลากรทางการศึกษา
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของกับสถานศึกษารวมทั้งขาวสารอื่นใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลทั่วไป
2. เพื่อบริการขาวสารของราชการ ประสานงานชุมชน ทองถิ่น สวนราชการ สถานศึกษาอื่น
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรับรูขอ มูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
1. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขาถึงขอมูลขาสาร ทุกคน
2. ปรับปรุงบอรดประชาสัมพันธเพิ่มเติม จํานวน 1 บอรด
- เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขาถึงขอมูลขาสาร ทุกคนรับรูขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
2. มีบอรดประชาสัมพันธทสี่ ามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม
7. การสนองนโยบาย
- ตามยุทธศาสตรสาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขอ 10) สรางเสริมเติมปญญาและพัฒนา
อาชีพ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 เรื่องผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 3 , ,12
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ
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- มาตรฐานที่ 5 เรื่องนวัตกรรมและการวิจัย ตัวบงชี้ที่ 39,40
ตัวบงชี้ที่ 39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงานตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 40 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
โครงการศูนยขอมูลที่รวบรวมขอมูลและบริการขอมูลขาวสารแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใหทุกคนรับรู
ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
10. สถานะและความพรอมของโครงการ
ปจจุบันวิทยาฯลัยยังไมมีบอรดงานประชาสัมพันธ เปนของงานโดยเฉพาะ ทําใหการประชาสัมพันธไมสามารถ
ดําเนินการไดเต็มศักยภาพ
11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดําเนินงาน
เหตุ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.วางแผนจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม
2. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
3. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ
4. สรุปและรายงานผล
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12. งบประมาณ ใชงบประมาณรวม 5,000 บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี้
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

บกศ.

5,000
-

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

5,000

12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการงานศูนยขอมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงกับทุกโครงการ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง 1. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขาถึงขอมูลขาสาร ทุกคนรับรูขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
2. มีบอรดประชาสัมพันธที่สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม
- โดยออม กอใหเกิดการับรูขอมูลขาวสารที่เทาเทียมกัน
อาชีวเกษตรทั่วประเทศ
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีบอรดประชาสัมพันธไวใชในงานประชาสัมพันธ 2 บอรด และนักเรียน บุคลากรทางการ
ติดตามขอมูลขาวสารเกิน รอยละ 80
- เชิงคุณภาพ บอรดประชาสัมพันธสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม ทุกคนรับรูขอมูล
ขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ

************************
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ พัฒนาฝายแผนงานและความรวมมือเชิงระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล ฝายแผนงานและความรวมมือ มีภาระหนาที่ จะตองรับบริการกับงานในฝายตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย เพื่อเปนศูนยขอมูลในการติดตอประสานงาน ในฝาย/ในแผนก/ในงานแตละงานเชน งานวางแผนและ
งบประมาณ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ งานสงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ งานความรวมมือ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานฟารมและโรงงาน เพื่อใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจ การวางแผนและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่ตั้งเอาไว
เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานตลอดจนการหารรายไดเขาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ
จึงจําเปนตองมีการพัฒนางานฝายแผนเชิงระบบในทุกๆงาน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการแกผูเขามาติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหเปนแหลงขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย
3. พัฒนาฝายแผนงานและความรวมมือสูการทํางานเชิงระบบมีคุณภาพไดมาตรฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. เปาหมาย
- เชิงประมาณ
1.พัฒนางานฝายแผนใหเปนระบบ 7 งาน
2. จัดทําบอรดนิเทศ 7 ชุด
3. จัดทําโครงสรางการบริหารงานฝายแผน 1 ชุด
- เชิงคุณภาพ
1. งานเปนระบบสามารถตรวจสอบได
2. เปนที่ประทับใจของผูใชบริการและผูที่เขามาติดตอประสานงาน
7. การสนองนโยบาย การบริหารจัดการสํานักงานใหเปนระบบตามขบวนการ PDCAP
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8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ ถือเปนกลไกสําคัญ ในการวางแผนบริหารจัดการวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงจําเปนตองมีการพัฒนางานตางๆในฝายแผนใหเปนระบบเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจในการบริหาร
วิทยาลัยสูความเปนเลิศ
9. ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการตัวบงชี้ที่ 41 42 43
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ 44 45
10. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย.

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 4
ก.ค ส.ค ก.ย.

1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
11. งบประมาณ 1,500,000 บาท (จัดสรรงบตามงานในฝายแลว)
จํานวนเงิน(บาท)
ที่

รายการ

ทั้งหมด

งปม.

บกศ.

หมายเหตุ

การศึกษา
พื้นฐาน

1.

งานสงเสริมผลผลิตการคาและการ
ประกอบธุรกิจ

10,000

8,000

2.000

-

2.

โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําป

15,000

-

5,000

15,000

3.

ปรับปรุงสํานักงานฝายแผนงานและ
ความรวมมือ

15,000

-

5,000

10,000

4.

งานความรวมมือ

10,000

-

5,000

5,000

5.

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐโปรแกรมSPSS

15,000

-

5,000

10,000

6.

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

26,000

-

6,000

20,000

7.

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

20,000

-

5,000

15,000

8.

งานฟารมและโรงงาน

25,000

-

10,000

15,000

9.

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

14,000

-

4,000

10,000

10.

โครงการมะมวงหิมพานต

10,000

1,000

8,000

1,000

11.

โครงการปาลมนํามันเชิงธุรกิจ

280,000

25,000

205,000

50,000

12.

โครงการไมดอกไมประดับเพื่อการคา

30,000

5,000

20,000

5,000

13.

โครงการผลิตกอนเชื้อเห็ดเพื่อจําหนาย
แลละบริการ

40,000

5,000

25,000

10,000

14.

โครงการผลิตพืชผักฟารมเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยวิธีชีวภาพ

30,000

5,000

20,000

5,000

15.

โครงการซอมบํารุงเครื่องทุนแรงงาน
ฟารม

50,000

10,000

30,000

10,000

16.

โครงการไกไข

300,000

25,000

225,000

50,000

17.

โครงการสุกรเพื่อการคา

100,000

16,000

54,000

30,000

18.

โครงการเลี้ยงโคเนื้อ

20,000

1,000

14,000

5,000

19.

โครงการเลี้ยงสุกรขุน

110,000

25,000

55,000

30,000

20.

โครงการผลิตปลาสวยงามและพันธุไม
น้ํา

15,000

1,000

10,000

4,000

21.

โครงการเพาะขยายพันธุปลา

100,000

20,000

50,000

30,000

22.

โครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

100,000

16,000

54,000

30,000

23.

โครงการเลี้ยงกุงทะเล

160,000

25,000

95,000

40,000

24.

โครงการเลี้ยงปลาในบอดิน

29,000

4,000

20,000

5,000

25.

โครงการทดลองการวิจัยเลี้ยงปลาสลิด
ในบอดิน

12,000

2,000

5,000

5,000

26.

โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการ
ทดลองวิจัย

14,000

2,000

10,000

2,000

27.

โครงการผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

50,000

10,000

30,000

10,000

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการพัฒนาฝายแผน/งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ งาน
สงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ งานความรวมมือ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานฟารมและโรงงาน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
- มีการทํางานที่เปนระบบ/ตรวจสอบได
- โดยออม
- งานมีคุณภาพมาตรฐานและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
- พัฒนางานฝายแผนสูการทํางานเชิงระบบ 7 งาน
- เชิงคุณภาพ
- งานมีคุณภาพมาตรฐานและสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553

1. โครงการ งานตลาด การคาและประกอบธุรกิจ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
งานตลาด การคาและประกอบธุรกิจ มีหนาที่รวบรวมขอมูลการจําหนายผลผลิตของวิทยาลัย ฯ เพื่อนํามา
เปรียบเทียบผลผลิตของวิทยาลัย ฯในปถัดไป และรายงานผลผลิตใหกับวิทยาลัยตาง ๆ ดวย รวมทั้งสรุปผลการทํางาน
ฟารมประจําปของวิทยาลัย ฯ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อให งานตลาด การคาและประกอบธุรกิจ สามารถจัดเก็บขอมูลราย ไดจากการจําหนายผลผลิตของวิทยาลัย
ฯ ไดอยางเปนระเบียบและถูกตอง
2. เพื่อรายงานผลการจําหนายผลผลิตใหกบั วิทยาลัยตาง ๆทั่วประเทศ
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ 1. จัดทํา สผ. 5 ประจําปงบประมาณ 2553 โดยสงขอมูลทางอินเตอรเน็ตใหกับวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ
เชิงคุณภาพ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป การรายงานผล ถูกตองและเปนไปตามกําหนด
7. การสนองนโยบาย 8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 43 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดความรูของสถานศึกษา
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดทําแผนการดําเนินงาน ติดตามการจําหนายผลผลิตของวิทยาลัย ฯ และรายงานผลการจําหนายใหวิทยาลัย ฯ ทราบ

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ

ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

1. ขออนุมัติ
2. ดําเนินงาน
3. สรุปผลโครงการ

11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน )
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

งบดําเนินงาน
- คาวัสดุ

บกศ.

10,000

รวม

10,000

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
โครงการที่มีผลผลิตและจําหนาย
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง มีการจัดทําเอกสารตาง ๆ ( แผนงาน การรายงานผล และสรุปผล ) ตามที่กําหนด
- โดยออม สามารถนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตอไปได
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553
2. แบบรายงานผลการดําเนินงาน
- เชิงคุณภาพ การรายงานผลถูกตองและเปนไปตามกําหนด
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ จัดทําแผนงบประมาณประจําป

ก.ย.

2. ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
งานแผนงบประมาณ จะตองมีการวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ การใชเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร และเงินบํารุงการศึกษา ประจําปของสถานศึกษาและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจัดเก็บขอมูล รายละเอียด
แผนงานตาง ๆ รวมถึงการรายงาน ผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําปของวิทยาลัย ฯ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหงานแผนงบประมาณ สามารถจัดเก็บขอมูลรายละเอียดโครงการประจําป การดําเนินงาน การใชจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ไดอยางเปนระเบียบและถูกตอง
2. เพื่อนําขอมูลการใชงบประมาณโครงดารตาง ๆ ภายในสถานศึกษา ไปเปนขอมูลการจัดสรรเงินอยางเหมาะสม
และเกิดประโยชนที่สุด
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ

1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 เลม
2. จดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป 2553
เชิงคุณภาพ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป การรายงานผล ถูกตองและเปนไปตามกําหนด
7. การสนองนโยบาย สอศ.ขอ 10 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการดานการเงินบุคลากรและพัสดุ
8. สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม ,
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตองานดานการดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 39 รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานตองบดําเนินการ

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ

จัดทําแผนการดําเนินงาน การวางแผนการใชเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ขออนุมัติ
2. ดําเนินงาน
3. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน )
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ / งบ
รายจายยอย
งบดําเนินงาน
- คาวัสดุ

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

บกศ.

15,000
รวม

15,000

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
ทุกโครงการของวิทยาลัย ฯ ( จัดทําแผนปฏิบัติงานและจัดทําขอมูลสรุปผลการใชจายและผลการดําเนินงานใหกบั
โครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย ฯ)

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง มีการจัดทําเอกสารตาง ๆ ( แผนงาน การรายงานผล และสรุปผล ) ตามที่กําหนด
- โดยออม สามารถนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน และวางแผนการจัดสรรงบประมาณ ใน
ปงบประมาณตอไปได

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 เลม
2. แบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําป 2552 จํานวน 30 เลม
- เชิงคุณภาพ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และการรายงานผลถูกตองและเปนไปตามกําหนด
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ

2. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายแผนงานและความรวมมือ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล ฝายแผนงานและความรวมมือ มีภาระหนาที่ จะตองรับบริการกับงานในฝายตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย เพื่อใชเปนศูนยขอมูลและการติดตอประสานงานในฝาย/ในแผนก/ในงานแตละงานใหดําเนินไปตาม
ทิศทาง นโยบายและเปาหมายที่ตั้งเอาไวเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน จึงจําเปนตองมีสํานักงานที่ทนั สมัย สะอาดและมี
วัสดุ-อุปกรณที่จําเปนครบครันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่เขามาใชบริการอยางทันถวงทีและมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการแกผูเขามาติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหสํานักงานมีความสะอาด/มีอุปกรณที่จําเปนครบครัน
3. สรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรและผูมาติดตอประสานงาน
6. เปาหมาย
- เชิงประมาณ
1.ปรับปรุงสํานักงานหองแผนงานและความรวมมือ 1 หอง
2. จัดทําบอรดนิเทศ 3 ชุด
3. จัดทําโครงสรางการบริหารงานฝายแผน 1 ชุด
- เชิงคุณภาพ
1. หองสะอาดมีบรรยากาศในการทํางานดีขึ้น
2. เปนที่ประทับใจของผูใชบริการและผูที่เขามาติดตอประสานงาน
7. การสนองนโยบาย การบริหารจัดการสํานักงานใหเปนระบบตามขบวนการ PDCA
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
สํานักงานเปนที่ทํางานของบุคลากรหรือของคนภายในองคกร หากมีสํานักงานที่สะอาด ทันสมัยและมีอุปกรณ
ครบครันยอมสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและมีบรรยากาศในการทํางานดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการตัวบงชี้ที่ 41 42 43
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ 44 45

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ

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

2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
11. งบประมาณ 15,000 บาท
จํานวนเงิน(บาท)
ที่

รายการ

งปม.

บกศ.
-

1.

คาเสื้อน้ํามัน 1 มวน

3,000

2.

คาจางตัดสติ๊กเกอร

2000

3.

แผน CD-R 1 กลอง

350

4.

กบเหลาดินสอชนิดติดโตะ 1 ตัว

350

5.

หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร 2 ชุด

2000

6.

แมกตัวใหญ 1 ตัว พรอมลวด

1500

7.

ปากกาเคมีเขียนแผน ซีดี 6 ดาม

300

8.

น้ํายาลบคําผิด 6 ดาม

600

9.

ปากกาเนนคํา 1 โหล

500

10.

กระติ๊กตมน้ํารอน 1 ใบ

1000

11.

แฟมใสเอกสารสัน 2 นิ้ว 1 โหล

1200

12.

กระดาษเอ 4 จํานวน 10 รีม

1200

13.

กระดาษ ทําปกเอ4 จํานวน 4 รีม

600

14.

กระดาษกาวติดสันปกขนาด 10 มวน

400

หมายเหตุ

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการพัฒนาฝายแผน/งานประกันคุณภาพ/และโครงการในฝายตางๆ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
- สํานักงานมาความสวยงาม มีความสะอาด ทันสมัย
- โดยออม
- สรางบรรยากาศที่ดีการทํางาน

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงสํานักงานฝายแผน 1 หอง
- เชิงคุณภาพ
- สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
2. ผูรบั ผิดชอบโครงการ งานความรวมมือและบริการชุมชน
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

4. หลักการและเหตุผล ปงบประมาณ 2553 งานความรวมมือและบริการชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
มีเปาหมายในการดําเนินเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินกิจการ
ตาง ๆ ในดานการจัดการศึกษา การพัฒนาเพิ่มศักยภาพดานอาชีพใหกับนักศึกษา และประชาชน ฯลฯ จึงขอจัดเตรียม
ความพรอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานภาคเอกชน หนวยงานของรัฐและวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาอาชีพและ
ดานการศึกษา
5.2 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนโดยนําเอาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
5.3 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงวิทยาลัยฯ ในพื้นที่จังหวัดระนอง
6. เปาหมาย
- เชิงประมาณ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูและทักษะไปสรางรายไดและคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
- เชิงคุณภาพ ทําความรวมมือกับผูประกอบการภาคเอกชนจํานวน 10 รายในหนวยราชการจํานวน
10 หนวยงาน
7. การสนองนโยบาย
7.1 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
7.2 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแกไขปยหาความยากจนที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงมหาดไทย
8. ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการ
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมกับความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครับและเอกชน
เพื่อพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรจาก ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 25 จํานวนครั้งหรือจํานวนทรัพยากรจากแหลงงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกัน
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั ที่ 27 จํานวนคน – ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ

การรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ประเทศสรางโอกาส สรางงาน นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ในดานความรวมมือในการพัฒนา

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

1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ
11. งบประมาณ 10,000 บาท

11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

10,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ

รวม

10,000

รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการพัฒนาฝายแผน/งานประกันคุณภาพ/และโครงการในฝายตางๆ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
- หนวยงานภาคเอกชนทําความรวมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 20 องคกร
- โดยออม
- ทําใหวิทยาลัยฯเปนที่รจู ักตอสาธารณชนในภาพทีด่ ีและมีประโยชนตอ สังคมมากยิ่งขึ้น

11.2

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ จํานวนองคกรที่ใหความรวมมือ
- เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจในการใหความรวมมือหนวยงานภาครัฐและเอกชน

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจยั เบื้องตนและการใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอ มูล
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายประพัฒน ปานนิล

3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
การวิจยั การสรางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เปนงานวิชาการดานหนึ่งที่ตองดําเนินการในสถานศึกษา เพื่อ
เปนประโยชนโดยตรงและโดยออมตอนักเรียน นักศึกษา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชน โปรแกรม SPSS เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลได จะทําใหการวิจยั การสรางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ มีความถูกตองมากยิ่งขึน้ ผูรับผิดชอบ
โครงการจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อประโยชนโดยตรงตอนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ตอไป
5. วัตถุประสงค
อบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจยั เบือ้ งตนและการใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนแกครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
อบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30 คน
เชิงคุณภาพ
ผูเขาอบรมมีความรูการวิจัยเบื้องตน สามารถใช
7. การสนองนโยบาย…
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงเรียนรูโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนได

8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจักการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 15 19 20
เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลาย, จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ, และระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
งานฟารมเลี้ยงปลาน้ําจืดเลี้ยงปลาเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการคา
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดําเนินงาน
ต.ค.

1.เสนอโครงการ

/

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

2.ดําเนินโครงการ
/ / / / /
3.สรุปและรายงาน
ผล
11. งบประมาณ
15,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

/

/

/

/

/

/
/

โครงการ
ตอเนื่อง

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน (ทําการนอกเวลา)
- ใชสอย
- คาวัสดุ

15,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

15,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จํานวน 30 คนมีความรูการ
วิจัยเบื้องตนและการใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล
- โดยออม ครูมีความรูความสามารถสอนนักเรียนนักศึกษาในการทําวิจยั และโครงงาน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
จํานวนงานวิจยั การสรางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐเพิม่ ขึ้น
- เชิงคุณภาพ
งานวิจยั การสรางนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐมีการเผยแพร

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ งานประกันคุณภาพ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเชียง เกิดแกว
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 47
และ48ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่วทิ ยาลัยจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดาน
อาชีวศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานโดยมุงประโยชนสูงสุดเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจริงโดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและเปดเผยตอสาธารณชนและเพื่อการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบที่2(2549-2553)ตามมาตรา49,50และ51ตอไป
เพื่อใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไดดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมยแหงพระราชบัญญัติดังกลาว
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนกรอบแนวทางจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามมาตรฐานทั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.
3. เพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา สูการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและเตรียมพรอมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจาก สมศ.
6. เปาหมาย

- เชิงปริมาณ
1. จัดอบรมบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา เชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
2. วิทยาลัยมีมาตรฐานการศึกษาเปนทีย่ อมรับของสาธารณชน
- เชิงคุณภาพ
1. มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบนั
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาที่เกิดจากการรวมมือทุกฝาย
3. มีการนําผลการประเมิน ( การประกันคุณภาพ ) ไปจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ
7. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สอศ.และรัฐบาล
8.
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 44 สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ ดานโครงสรางการบริหาร บุคลากรการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน 1 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ การประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการประเมิน
ตนเอง และเตรียมพรอมการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจาก สมศ.
10. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

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

1. เสนอโครงการ
2. จัดทํารายละเอียด
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
4. ดําเนินการตามแผน
5. เก็บรวบรวมขอมูล / วิเคราะห
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

11. งบประมาณในโครงการ

รวมทั้งสิ้น 26,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภทของงบประมาณ

จํานวนเงินจัดสรร

หมายเหตุ

งปม.

บกศ.

-

5,000
4,400

-

5,500

-

11,100

-

26,000

1. งบบุคลากร(คาจางชั่วคราว)
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบลงทุน(ครุภัณฑ)
- ครุภัณฑ
4. งบอุดหนุน
รวม

-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น

โครงการการประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกและโครงการการ
เรียนการสอนของทุกแผนกวิชา

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง

1. วิทยาลัยมีมาตรฐานการศึกษาเปนทีย่ อมรับของสาธารณะชนและผลผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานทั้งของมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ สมศ.
2. มีสํานักงานประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน
- โดยออม
1. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
2. มีการรายงานการประเมินตนเองเผยแพรสูสาธารณชน
3. นําผลการประเมินจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีการรายงานการประเมินตนเองเผยแพรสูสาธารณชนทางเอกสารและอินเตอรโนต

- เชิงคุณภาพ บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
มาตรฐาน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเชียง เกิดแกว

3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 3 มาตรา 20 และหมวด 6 มาตรา 47,48,49,50 และ 51 จึงกําหนดใหมี
การสอบมาตรฐานวิชาชีพแกนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวานักศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะและคุณภาพ
ตรงตามที่พึงประสงคในทุกดาน ไดมาตรฐานตามเกณฑของหลักสูตรทั้ง 2 ระดับคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม และพาณิชยการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประมงและบริหารธุรกิจ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู ความสามารถ และทักษะในแตละประเภทวิชา
2. เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานจิตพิสัย
6. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
- มากกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
- ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามทีพ่ ึงประสงคในทุกดาน
7. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สอศ.และรัฐบาล
8.
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะและคุณภาพตรงตามที่พึงประสงคในทุก
ดาน
10. แผนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

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

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
2.เสนอโครงการ
3.ดําเนินการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.เก็บรวบรวมขอมูล
6.สรุปและรายงานผล
11. งบประมาณในโครงการ

รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภทของงบประมาณ

จํานวนเงินจัดสรร

หมายเหตุ

งปม.

บกศ.

-

10,300

-

3,700
14,000

1. งบบุคลากร(คาจางชั่วคราว)
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบลงทุน(ครุภัณฑ)
- ครุภัณฑ
4. งบอุดหนุน
รวม
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น

โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกและโครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง
-ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

โดยออม
- นักศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะและคุณภาพตรงตามที่พึง
ประสงคในทุกดาน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มากกวารอยละ 80

- เชิงคุณภาพ นักศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามที่พึง
ประสงคในทุกดาน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ ขอมูลสารสนเทศ

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาววัชรา ศรีรักษ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ดวยขอมูลสารสนเทศ จะตองมีการสรุปขอมูลสถานศึกษา ประจําปของสถานศึกษาและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยจัดเก็บขอมูล รายละเอียดแผนงานตาง ๆ รวมถึงการรายงาน ผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําป
ของวิทยาลัย ฯ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขอมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของสถานศึกษา ไดอยางเปนระเบียบ
และถูกตอง
2. เพื่อนําขอมูลของสถานศึกษาทั้งหมดมาสรุปผลรวมไปถึงกิจกรรมตาง ๆ และแผนการใชงบประมาณของ
โครงการตางในป 2552
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ

1. จัดทําขอมูลสถานศึกษา 2552 จํานวน 30 เลม
2. รวบรวมผลการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ประจําป 2552
เชิงคุณภาพ มีการดําเนินงานตามและรวบรวมขอมูลสถานศึกษาทั้งหมด ถูกตองและเปนไปตามกําหนด
7. การสนองนโยบาย สอศ.ขอ 10 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการดานการเงินบุคลากรและพัสดุ
8. สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ตัวบงชี้ที่ 36 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม , โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพตองานดานการดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 39 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานตองบดําเนินการ

มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส ตรวจสอบได

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดทําขอมูลสถานศึกษา รวบรวมขอมูลของสถานศึกษามาสรุปผลการดําเนินงานของแตละป
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

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

1. ขออนุมัติ
2. ดําเนินงาน
3. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน )
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ / งบ
รายจายยอย
งบดําเนินงาน
- คาวัสดุ

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

บกศ.

20,000
รวม

20,000

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
ขอมูลทุกฝายของวิทยาลัย 1. ฝายบริหารทรัพยากร 2. ฝายแผนงานและความรวมมือ
3. ฝายวิชาการ

4. ฝายพัฒนาสถานศึกษา

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง มีการจัดทําเอกสารตาง ๆ ( ขอมูลสถานศึกษา การรายงานผล ) ตามที่กําหนด
- โดยออม สามารถนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน และสรุปผลเปนขอมูลสถานศึกษา

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. ขอมูลสถานศึกษา 2552 จํานวน 30 เลม
- เชิงคุณภาพ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และการรายงานผลถูกตองและเปนไปตาม
กําหนด
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ มะมวงหิมพานต
2. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล มะมวงหิมพานตเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและเปนสัญลักษณของจังหวัดระนอง แตในปจจุบนั
พืชดังกลาวมีการปลูกลดลงมาก ดังนั้นทางวิทยาลัยซึ่งเปนวิทยาลัยที่เปดสอนทางดานการเกษตร จึงไดดําเนินการอนุรักษ
พืชประจําถิ่นเพื่อใชเปนแหลงเรียนรู เปนแปลงทดลองและเปนสถานที่ฝกปฏิบัติใหกับนักเรียน - นักศึกษา แผนกวิชาพืช
ศาสตร เกษตรกรและผูผูสนใจในจังหวัดระนองและจังหวัดใกลเคียง
5. วัตถุประสงค
- เพื่อใชในการฝกปฏิบัติแกนักเรียน-นักศึกษา การศึกษาวิจยั เกษตรกรและผูสนใจ
- อนุรักษพืชประจําทองถิ่นใหคงไว
6. เปาหมาย
- เชิงประมาณ
1. ใชเปนที่ฝกปฏิบัติแกนักเรียน-นักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 200 คน
2. ดูแลรักษาสวนมะมวงหิมพานต 25 ไร จํานวน 375 ตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถผลิตเมล็ดมะมวงหิมพานตได 1,000 กก /ป รายได 30,000 บาท/ป
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่ วกับการจัดการสวนมะมวงหิม
พานต
2. สวนมะมวงหิมพานตไดรบั การบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตที่มีคุณภาพ
7. การสนองนโยบาย
1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การเทียบโอนประสบการณและ VQ คุณวุฒวิ ิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ที่นําสูการปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง ( ผูใ ช ผูซอม ผูสราง )
4. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
5. ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
6. การสรางผูประกอบการใหม
7. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
8. คุณธรรมนําชีวิต
9. ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการเงิน บุคลากร และพัสดุ
10. วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษา ( ปวช. 1 และ ปวส. 1)
11. การจัดการความรู (Knowledge management)
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
ดําเนินการพัฒนาจัดการสวนมะมวงหิมพานตใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดการเรียนการสอนใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ
9. ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 5 6 7 8 9 10 11 12 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้

10. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ

11. งบประมาณ 10,000 บาท
ที่

รายการ

1 คาปุย
2 คาจางถาง/ฉีดยาฆาหญาจํานวนไรๆ

จํานวนเงิน งปม.
งบอุดหนุน
งบดําเนินการ
ขั้นพื้นฐาน
ปวช.
ปวส.
5,000.00
2,000.00

3 ยาฆาหญา
รวมเงิน

-

-

3,000.00
10,000.00

หมายเหตุ

บกศ.

-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร พืชเศรษฐกิจ

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่ วกับการทําสวนมะมวงหิมพานต
จํานวน 200 คน

2. สวนมะมวงหิมพานตจํานวน 375 ตน ไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มี
ผลผลิตที่มีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถผลิตเมล็ดมะมวงหิมพานตสด 1,000 กก /ป รายได 30,000 บาท/ป
- โดยออม
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับวิทยาลัย
2. เปนการชวยอนุรักษพืชประจําถิ่นใหคงอยูคูกับจังหวัดระนอง
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. ใชเปนที่ฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 200 คน
2. ดูแลรักษาสวนมะมวงหิมพานตจํานวน 375 ตน ไดอยางสมบูรณ
3. สามารถผลิตเมล็ดมะมวงหิมพานตสด 1,000 กก /ป รายได 30,000 บาท/ป
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่ วกับการทําสวน
มะมวงหิมพานต
2. ดูแลรักษาสวนมะมวงหิมพานตไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี
มีผลผลิตที่มีคุณภาพ
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ปาลมน้ํามันเชิงธุรกิจ
2. ผูรบั ผิดชอบโครงการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญของภาคใต ปลูกและดูแลรักษางาย เจริญเติมโตเร็ว ราคาดี
มีตลาดแนนอน เหมาะกับสภาพพื้นทีใ่ นจังหวัดระนองซึ่งมีปริมาณน้าํ ฝนในแตละปมาก อีกทั้งปจจุบันรัฐไดสงเสริมให
ใชปาลมน้ํามันเปนพืชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก (Bio diesel) เพื่อลดปริมาณการใชและการนําเขาน้ํามันจาก
ตางประเทศ ดังนั้นทางวิทยาลัยซึ่งเปดสอนทางดานการเกษตร จึงดําเนินการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชเปนแปลงสาธิตและ
ฝกนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจในจังหวัดระนองและจังหวัดใกลเคียง
5. วัตถุประสงค
- เพื่อใชเปนสถานที่ฝกปฏิบัติแกนกั เรียนนักศึกษา เกษตรกรและสนใจ
- เพื่อเปนแหลงรายไดของวิทยาลัย
- เปนแหลงทดลองวิจัย
6. เปาหมาย
- เชิงประมาณ
1. ใชเปนที่ฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจ จํานวน 1000 คน
2. เพิ่มปริมาณปลูกปาลมน้ํามันใหไดจํานวน 4000 ตน
3. สามารถผลิตปาลมน้ํามันสด 400,000 ก.ก. /ป
4. รายได 1,200,000 บาท/ป
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน-นักศึกษา และผูส นใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําสวนปาลมน้ํามัน
2. ปาลมน้ํามันไดรับการดูแลและบํารุงรักษาถูกตอง มีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตดี มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของตลาด
7. การสนองนโยบาย
1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน
2. การเทียบโอนประสบการณและ VQ คุณวุฒวิ ิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ที่นําสูการปฏิบัติ
3. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง ( ผูใ ช ผูซอม ผูสราง )
4. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
5. ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
6. การสรางผูประกอบการใหม
7. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
8. คุณธรรมนําชีวิต
9. ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการเงิน บุคลากร และพัสดุ
10. วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษา ( ปวช. 1 และ ปวส. 1)
11. การจัดการความรู (Knowledge management)
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ

ดําเนินการพัฒนาจัดการแปลงปาลมน้ํามันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดการเรียนการสอนใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ
9. ความสอดคลองของโครงการ กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 5 6 7 8 9 10 11 12 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้
ที่ 13 14 17 20 22 25 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 33 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม ตัว
บงชี้ที่ 35 36 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและงานวิจัย ตัวบงชี้ที่ 37 38 39 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ ตัวบงชี้
ที่ 41
10. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย.

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินโครงการ
3. สรุปโครงการ

11. งบประมาณ 260,000 บาท
ที่

รายการ

จํานวนเงิน(บาท)
งปม.

บกศ.

1.

คาปุย 160 กส.ๆละ 1500 บาท

2.

คาจางตัดแตงทาง 1500 ตนๆละ 20
บาท

30,000

3.

คาจางใสปุย 2000 ตนๆละ 7 บาท

14,000

4.

คายาฉีดหญา 50 กล.ๆละ 800 บาท

40,000

5.

คาจางฉีดหญา 200 ลิตรๆละ 100
บาท

20,000

รวม

หมายเหตุ

240,000

260,000

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร โครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
โครงการศึกษาดูงาน

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่ วกับการทําสวนปาลมน้ํามัน
จํานวน 1000 คน
2. ปาลมน้ํามันจํานวน 4,000 ตน ไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตที่มี
คุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถผลิตปาลมน้ํามันสด 400,000 ก.ก. /ป รายได 1,200,000 บาท/ป
- โดยออม
1. เปนการประชาสัมพันธวทิ ยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรเขามาศึกษาดูงาน
3. เปนแหลงเรียนรูของชุมชน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. ใชเปนที่ฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 1000 คน
2. ดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันจํานวน 4000 ตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถผลิตปาลมน้ํามันสด 400,000 ก.ก. /ป รายได 1,200,000 บาท/ป
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่ วกับการทําสวนปาลมน้ํามัน
2. ดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตที่มี
คุณภาพ
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553

1. ชื่อโครงการ ไมดอกไมประดับเพื่อการคา
2. ผูรบั ผิดชอบโครงการ 1. นายวิธาร วงศมยุรา หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร
2. นายเชาวนันท กุลรัตนชีวา ครูแผนกวิชาพืชศาสตร
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล ไมดอกไมประดับมีความสําคัญในการจัดการเรียนการเนื่องจากในปจจุบนั การผลิตไม
ดอกเพื่อการคาสามารถยึดเปนอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งเพราะเปนอาชีพที่ลงทุนไมมากและมีความ
เพลิดเพลินในการทํางานเพราะมีความสวยงามอยูในสิ่งของที่ทํา ที่สําคัญมีรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับไมดอกไมประดับในหลักสูตรทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. จึงสมควรจัดทําโครงการ
เปนการผลิตเพื่อการคาเพื่อทักษะในเชิงอาชีพ
5. วัตถุประสงค เพื่อผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคาและศึกษาตลาดในจังหวัดระนองเพื่อหาไมประดับที่
เหมาะสม ทั้งการเจริญเติบโตและแนวทางการจําหนาย
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ 1) ผลิตไมประดับเพื่อการตกแตง เชน เทียนทอง ชาดัด โกสน บุษราคัม ฯ ไมนอยกวา
5,000 ตน
2.) ผลิตไมดอกไมประดับกระถาง เชน ปาลมประดับ จันทนผา กลุมฟโล กลุม
อะโกลนีมา กลวยไม และอื่นๆไมนอยกวา 1,000 กระถาง/ถุง
- เชิงคุณภาพ ไดไมดอกไมประดับเพื่อการจําหนายที่มีคณ
ุ ภาพ
7. การสนองนโยบาย จัดการศึกษาไดมาตรฐาน
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่15 เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย และตัวบงชี้ที่ 1,2
9. สถานะและความพรอมของโครงการ มีสถานที่โรงเรือนที่เพียงพอ
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ดําเนินงาน
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
.

.

.

.

.

เม.ย

.

1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---- ---- ---- ---- --3.สรุปผล

11. งบประมาณ

30,000 บาท

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.

.

.

.

.

---- ---- ---- -------

11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม

บกศ.

30,000

30,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการจัดการเรียนการสอนและโครงการงานฟารม
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ จําหนายไมดอกไมประดับ เปนเงิน 37,500 บาท ดังนี้
- โดยตรง
1) ผลิตไมประดับเพื่อการตกแตง เชน เทียนทอง ชาดัด โกสน บุษราคัม ฯ ไมนอยกวา
5,000 ตน จําหนายตนละ 2.50 บาท เปนเงิน 12,500 บาท
2.) ผลิตไมดอกไมประดับกระถาง เชน ปาลมประดับ จันทนผา กลุมฟโล กลุม
อะโกลนีมา กลวยไม และอื่นๆ ไมนอยกวา 500 กระถาง กระถาง ละ 50 บาท
เปนเงิน 25,000 บาท
3) มีไมประดับสํารองไวขยายพันธุไมนอยกวา 500 กระถาง เปนเงิน 25,000 บาท
- โดยออม
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติเกิดทักษะในเชิงอาชีพ ไมนอยกวา 80 คน
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ไดไมประดับเพื่อการจําหนายไมนอยกวา 5,500 ตน(รวมไมถุงและกระถาง)
- เชิงคุณภาพ ไดไมดอกไมประดับที่หลากหลายชนิดเพื่อการจําหนาย
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ผลิตกอนเชื้อเห็ดเพื่อจําหนายและบริการ
2. ผูรบั ผิดชอบโครงการ 1. นายวิธาร วงศมยุรา หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร
2. นางสุมนา หงอสกุล ครูแผนกวิชาพืชศาสตร
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553
4. หลักการและเหตุผล ตามที่แผนกวิชาพืชศาสตรไดพัฒนางานการผลิตกอนเชื้อเห็ดใหมีศักยภาพในการทํา
กอนเชื้อและมีโครงการที่เกี่ยวของเชน โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโครง
การตนกลาอาชีพที่สามารถจําหนายกอนเชื้อเห็ดไดและนักศึกษา ประชาชนที่มีความ
ตองการ
5. วัตถุประสงค เพื่อผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาจําหนาย
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาจํานวน 18,000 กอน เพื่อการจําหนาย
- เชิงคุณภาพ นักศึกษาไดปฏิบัติผลิตกอนเชื้อเห็ดที่มีคณ
ุ ภาพบริการจําหนาย
7. การสนองนโยบาย จัดการศึกษาไดมาตรฐาน/สรางงานประกันคุณภาพแผนกวิชาพืชศาสตร
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่15 เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย และตังบงชี้ที่ 1,2,20
9. สถานะและความพรอมของโครงการ มีเครื่องมืออุปกรณการผลิตกอนเชื้อเห็ดทีม่ ีศักยภาพสูง เชน
เครื่องผลิตกอนเชื้อเห็ดครบวงจร ตูนึ่งกอนเชื้อ ขนาด 600 กอน/ครั้ง
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---3.สรุปผล
---40,000 บาท
11. งบประมาณ
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย

หมายเหตุ

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

40,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

40,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟารม/งานมาตรฐานแผนกวิชา
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
จําหนายกอนเชื้อเห็ด 18,000 กอน เปนเงิน 86,000 บาท
1) จําหนายในโครงการอาหารกลางวัน 8,000 กอนๆละ 7 บาท เปนเงิน
56,000 บาท ( 2ภาคเรียน)
2) จําหนายในโครงการตนกลาอาชีพตอเนื่องและสําหรับนักศึกษาที่ตองการทําโครง
การหารายได จํานวน 10,000 กอนๆละ 3 บาท เปนเงิน 30,000 บาท(ผูซื้อตอง
ทํากอนเชื้อเอง-บมเอง)
- โดยออม
1) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและไดทําโครงการหารายได
ระหวางเรียน
2.) ประชาชนไดรับบริการกอนเชื้อเห็ดราคาถูกไปประกอบอาชีพที่ไมเสี่ยงตอการขาด
ทุนและไดมีสวนรวมกิจกรรมกับวิทยาลัยอยางตอเนือ่ ง
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ไดกอนเชื้อเห็ดนางฟาที่มีคณ
ุ ภาพจํานวน 18,000 กอน ตลอดปงบประมาณ 2553
จําหนายได 86,000 บาท
- เชิงคุณภาพ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและมีรายไดระหวางเรียนประชาชนไดประกอบอาชีพการเพาะ
เห็ดมีรายไดเพิม่ ขึ้น
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ
2. ผูรบั ผิดชอบโครงการ 1. นายวิธาร วงศมยุรา หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร
2. นางสุมนา หงอสกุล ครูแผนกวิชาพืชศาสตร
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553
4. หลักการและเหตุผล ตามที่แผนกวิชาพืชศาสตรไดพัฒนางานการผลิตกอนเชื้อเห็ดใหมีศักยภาพในการทํา
กอนเชื้อและมีโครงการที่เกี่ยวของเชน โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโครง
การตนกลาอาชีพที่สามารถจําหนายกอนเชื้อเห็ดไดและนักศึกษา ประชาชนที่มีความ
ตองการ
5. วัตถุประสงค เพื่อผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาจําหนาย
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาจํานวน 18,000 กอน เพื่อการจําหนาย
- เชิงคุณภาพ นักศึกษาไดปฏิบัติผลิตกอนเชื้อเห็ดที่มีคณ
ุ ภาพบริการจําหนาย
7. การสนองนโยบาย จัดการศึกษาไดมาตรฐาน/สรางงานประกันคุณภาพแผนกวิชาพืชศาสตร
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่15 เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย และตังบงชี้ที่ 1,2,20
9. สถานะและความพรอมของโครงการ มีเครื่องมืออุปกรณการผลิตกอนเชื้อเห็ดทีม่ ีศักยภาพสูง เชน
เครื่องผลิตกอนเชื้อเห็ดครบวงจร ตูนึ่งกอนเชื้อ ขนาด 600 กอน/ครั้ง
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---3.สรุปผล
---30,000 บาท
11. งบประมาณ
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย

หมายเหตุ

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

30,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

30,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟารม/งานมาตรฐานแผนกวิชา
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
จําหนายกอนเชื้อเห็ด 18,000 กอน เปนเงิน 86,000 บาท
1) จําหนายในโครงการอาหารกลางวัน 8,000 กอนๆละ 7 บาท เปนเงิน
56,000 บาท ( 2ภาคเรียน)
2) จําหนายในโครงการตนกลาอาชีพตอเนื่องและสําหรับนักศึกษาที่ตองการทําโครง
การหารายได จํานวน 10,000 กอนๆละ 3 บาท เปนเงิน 30,000 บาท(ผูซื้อตอง
ทํากอนเชื้อเอง-บมเอง)
- โดยออม
1) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและไดทําโครงการหารายได
ระหวางเรียน
2.) ประชาชนไดรับบริการกอนเชื้อเห็ดราคาถูกไปประกอบอาชีพที่ไมเสี่ยงตอการขาด
ทุนและไดมีสวนรวมกิจกรรมกับวิทยาลัยอยางตอเนือ่ ง
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ไดกอนเชื้อเห็ดนางฟาที่มีคณ
ุ ภาพจํานวน 18,000 กอน ตลอดปงบประมาณ 2553
จําหนายได 86,000 บาท
- เชิงคุณภาพ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและมีรายไดระหวางเรียนประชาชนไดประกอบอาชีพการเพาะ
เห็ดมีรายไดเพิม่ ขึ้น
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ซอมบํารุงเครื่องทุนแรงงานฟารม
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ ยวดยาน
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553
4. หลักการและเหตุผล เนือ่ งจากเครื่องทุน แรงงานฟารม ของวิทยาลัยฯ ไดชํารุดจาการใชงานและขาดการบํารุงรักษา
ที่มีความพรอมที่จะใชงานอีกทั้งอายุการใชงานนาน จึงตองมีการบํารุงรักษาใหมีความพรอมเพื่อใชบริการงานฟารม และ
การเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อซอมบํารุงเครื่องทุนแรงงานฟารมใหพรอมใชงาน
2. เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชา การใชแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงงานฟารม
3. เพื่อใหมีเครื่องทุนแรงสํารองใชงาน
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ - แทรกเตอรที่ไดรับการบํารุง จํานวน 4 คัน
- เครื่องตัดหญาแบบมุมเหวียง 2 เครื่อง
- เทลเลอร
- เชิงคุณภาพ - แทรกเตอรใชงานไดดีทั้งหมด
- เครื่องพวงตาง ๆใชงานไดดี
- นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา ไดรับการเรียนรูและปฏิบัตโิ ดยทั่วถึง
7. การสนองนโยบาย จัดการศึกษาไดมาตรฐาน/สรางงานประกันคุณภาพแผนกวิชาชางกลเกษตร
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่15 เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย และตังบงชี้ที่ 1,2,20
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
การซอมบํารุงเครื่องทุนแรงงานฟารมที่จําเปนตองใชงาน และชํารุดเสียหายจากการใชงานประจําวัน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---3.สรุปผล
----

หมายเหตุ

11. งบประมาณ
50,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

50,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

50,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟารม/งานมาตรฐานแผนกวิชา
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
มีแทรกเตอรใชงาน ฟารม, ซอมบํารุงไฟฟา, ตัดหญาและใชงานจิปาถะ
- โดยออม
วิทยาลัยมีเครื่องทุนแรงงานฟารมพรอมใชงานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีแทรกเตอรใชงานไดทั้งหมด 4 คัน
- เชิงคุณภาพ

- แทรกเตอรที่ไดรับการซอมบํารุงใชงานไดดีทุกคัน
- นักศึกษาไดเรียนรูไดใชงานไดจริง
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1.
2.
3.
4.

โครงการการผลิตไกไข
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

แผนกวิชาสัตวศาสตร มีโรงเรือนเกาที่สามารถใชเลี้ยงไกไขอายุประมาณ10 เดือน ( 54สัปดาห) และอายุ 5 เดือน
(38 สัปดาห )อยูระหวางใหไขและสามารถเลี้ยงจนถึงอายุได 17 จน กวาจะปลดไขจาํ เปนตองจัดการเลี้ยงดูเพื่อใหได
ผลผลิตตอไป และเมือไดมีโครงการมาตรฐานงานฟารมสัตวไกไขทําใหการจัดการงานฟารมไกไขเปนระบบเปนตัวอยาง
งานฟารมและแผนกใชประโยชนกับการเรียนการสอน ในสาขางานสัตวศาสตรเพื่อฝกทักษะและประสบการณในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงไกไขตอ ไป
5. วัตถุประสงค
1. เลี้ยงไกไข จํานวน 1,050 ตัว
2. เปนงานฟารมธุรกิจ
3. แหลงฝกงานของนักศึกษา และเกษตรกร จํานวน 250 คน
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
1. เลี้ยงไกไขจาํ นวน 1,050 ตัว
- เชิงคุณภาพ
1.ผูเรียนไดแหลงฝกทักษะและประสบการณตามสาขาวิชา
2.ผูเรียนไดคุณภาพและไดมาตรฐานสาขาวิชาสัตวศาสตร
7. การสนองนโยบาย
8. สอดคลองมาตรฐานการชีวศึกษามาตรฐานที่...2....ตัวบงชื้ที่....20.......เรื่อง....ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
จากการระบาดไขหวัดนกทําใหการเลีย้ งสัตวปกนอยลงและกรมปศุสตั วไดออกมาตรการในการจัดการเลี้ยงดูสตั ว
ปกตองสามารถปองกันการระบาดของโรค ไดมีการสรางฟารมสัตวปกที่ไดมาตรฐานเพื่อผลิตเนื้อสัตวปลอดภัยตอ
ผูบริโภค วิทยาลัยจัดเปนสถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนในสาขางานสัตวศาสตรรับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาใหมี
ความรูและประสบการณตามมาตรฐานสาขาวิชา เพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงสัตวที่ไดมาตรฐานตอไป
10. สถานะและความพรอมของโครงการ มีโรงเรือนไกเนื้อและไกไข

11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1การจัดการเลีย้ งดู
2.ควบคุมโรคและ
การสุขาภิบาล
3.ประเมินผลราย
เดือน
12. งบประมาณ 300,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
รายการ
หนวย
จํานวน
ไกไขสาวทดแทน
อาหารไกไข

ตัว
กระสอบ

500
1,992

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ราคา
150
430

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

รวม

ก.ย.

หมายเหตุ

75,000
836,640 ใชเงินหมุนเวียนคาอาหาร

วัคซีนนิวคาสเชิล

ชุด

4 ชุด

130

520

วัคซีนกัมโบโร

ชุด

4 ชุด

200

800

หัวจุบน้ํา

อัน

30

40

1,200

ยาฆาเชื้อ

ลิตร

3 ลิตร

220
รวม

660
300,000

สัตวเดือนละ54,180บาท
ไดไขประมาณ80%เดือนละ
25,200 จําหนายฟองละ
2.70บาทเงิน68,040 บาท
และ ก.พ. 53 =ใชเงิน
หมุนเวียนเดือนละ 78,120
ไดไขประมาณ80%เดือนละ
3,600 จําหนายฟองละ 2.70
บาทเงิน97,200 บาท

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

300,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

300,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
1 โครงการธุรกิจศึกษา
2. โครงการหารายไดระหวางเรียน
3. โครงการเรียนการสอน
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง โรงเรือนเลี้ยงไกไขเลี้ยงไกไขไดจํานวน 1,550 ตัวผลิตไขไกใหไขประมาณ 80%ไดไขไกจํานวน
377,760 ฟอง ๆละ2.50 บาท เปนเงิน 1,019,952 บาท
-โดยออม
1. มีโรงเรือนมาตรฐานในการผลิตไกไข
2.ใชเปนโรงเรือนตนแบบเพือ่ การศึกษาของนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑสิ่งกอสรางไดมาตรฐานตามแบบของกรม ปศุสัตว
2. ผูเลี้ยงมีระบบการเลี้ยงและคุณภาพไดรับมาตรฐานผลผลิตจากกรมปศุสัตว
- เชิงคุณภาพ ผูเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเกษตรศาสตรสาขาวิชาสัตวศาสตร 100 %
************************

โครงการเลี้ยงสุกร

เลขที่โครงการ……………
ชื่อโครงการ การเลี้ยงสุกรเพื่อการคา
งานฟารมและโรงงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ นายบุญลือ พิณแกว
ฝาย
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล.
เนื้อสุกรเปนอาหารหลักของคนไทย วงจรการผลิตสุกรสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว ราคาสุกรมีราคา
คอนขางดี เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทําใหการประกอบการมีผลกําไร การจัดการเลี้ยงสุกรภายในฟารมวิทยาลัยสามารถสราง
รายไดใหกับวิทยาลัยฯและเปนแหลงฝกทักษะการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของ และเปนแบบอยางใหกับนักศึกษาทุก
ระดับได
5.วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินงานฟารมในระบบฟารมธุรกิจ
2. เพื่อฝกทักษะและประสบการณดานการเลี้ยงสัตวแกนักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ
3. เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนกั ศึกษาและเกษตรกร
4. เพื่อผลกําไรจากงานฟารมสุกร
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผลิตสุกรขุน จํานวน 70 ตัว จากแมสุกร จํานวน 7 ตัว
2. นักศึกษาฝกทักษะและประสบการณในรายวิชาการผลิตสุกรในระดับ ปวช.- ปวส.และเปนแบบอยางแก
เกษตรกรผูสนใจ รวม 200 คน
เชิงคุณภาพ
1. ลูกสุกรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตไดตามชวงอายุ มีประสิทธิภาพการใชอาหารดี
2. นักศึกษามีประสบการณและทักษะดานการเลี้ยงสุกร
3. พัฒนาฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว
7. การสนองนโยบาย
โครงการแหลงเรียนรูบริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผูเรียน จัดการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนโรงงาน
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ

1.
2.
3.
4.

พัฒนางานฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว เลี้ยงแมพันธุสุกร จํานวน 7
ตัว พอพันธุสุกร จํานวน 1 ตัวเพื่อผลิตสุกรขุน จํานวน 70 ตัว / ป และแหลงฝกทักษะและเรียนรูวิชาชีพดานการเลี้ยง
สุกรของนักศึกษาในระบบและนอกระบบ อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9. สถานะและความพรอมของโครงการ
โรงเรือนเลี้ยงสุกร 3 หลัง แมพันธุส ุกร - ตัว พอพันธุ - ตัว พนักงาน 1 คน

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

ขออนุมัติโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ดําเนินการผลิต
จัดจําหนายผลผลิต
สรุป / รายงานผล
11. งบประมาณ
รวมงบประมาณเปนเงิน 100,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม
11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

90,000

10,000
100,000

บกศ.

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
ภารกิจประจํา การจัดการศึกษา ผลิตนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สาขางานสัตวศาสตรและสาขาการจัดการ
ผลิตสัตว
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. ผลิตสุกรขุนจํานวน 70 ตัวๆละ 100 กิโลกรัมรวม 7,000 กิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ 55 บาท เปนเงิน
= 590,000 บาท
ตนทุนการผลิต
= 495,950 บาท
ผลกําไร
= 94,050 บาท
( เกาหมืน่ สีพ่ ันหาสิบบาทถวน )
2. นักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจไดรับการฝกประสบการณ จํานวน 200 คน
- โดยออม
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
เชิงปริมาณ
จํานวนสุกรขุน 70 ตัว / ป
เชิงคุณภาพ
1. สุกรขุนมีอัตราการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดี คุณภาพซากดีและนักศึกษามี
ทักษะและสบการณดานการเลี้ยงสุกร
2. งานฟารมสุกรผานเกณฑกําหนดตามมาตรฐานงานฟารมของกรมปศุสัตว

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประจําปงบประมาร 2553
1. ชื่อโครงการ การเลี้ยงโคเนือ้
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางบุญนํา ตันธนกุล
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553
4. หลักการและเหตุผล
โคเนื้อเปนสัตวเศรษฐกิจที่มคี วามสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก จําเปนตองไดรับการสงเสริมการเลี้ยงเพื่อ
เพิ่มทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของประเทศ เนื่องจากจํานวนโค – กระบือลดลง การขาด
แคลนเนื้อโค-กระบือเพื่อการบริโภคภายในประเทศ โดยดูไดจากมีการนําเขาเนื้อคุณภาพดีจากตางประเทศและยังมีการ
ลักลอบนําเขาโค-กระบือมีชวี ิตตามชายแดนเปนจํานวนมาก ตลอดจนเนื้อโค-กระบือเถื่อนจากประเทศเพื่อนบาน บางพื้นที่
ในวิทยาลัยและในจังหวัดระนองมีสภาพไมเหมาะทีจ่ ะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ดีไดแตสามารถปลูกพืชอาหารสัตวและหาแหลง
อาหารมาทดแทนยามขาดแคลนได และการเลี้ยงโค-กระบือมีความคุนเคยกับเกษตรกรไทยทั้งประเทศมาเปนอยางดีเพียงแต
จะตองใหคําแนะนําความรูทางวิชาการที่ถกู ตองเหมาะสมและถูกตองกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นนาจะเปนวิธีการแกปญ
 หาการขาดแคลนเนื้อโคเพือ่ การบริโภคภายในประเทศไดในระดับหนึ่งและยังเปนการสงเสริม
อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อที่มั่นคงยั่งยืนใหกับเกษตรกรได
งานฟารมโคเนื้อ-โคนม แผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนหนวยงานทางวิชาการ
ที่ใหการศึกษาดานการเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม ใหกับนักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจทั่วไปและยังเปนหนวยงานที่ทําการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในดานตาง ๆ เชน การปรับปรุงพันธุ อาหารสัตว การจัดฟารมดานตาง ๆ และนําความรู
ทางวิชาการใหม ๆ มาปรับปรุงหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเลีย้ งโคเนื้อ-โคนม ของงานฟารมโคเนื้อ-โคนม
เสียกอนจนเปนผลสําเร็จแลวจึงแนะนําเผยแพรแกเกษตรกรผูสนใจทั่ว ๆไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปรับปรุงพันธุโคเนื้อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของภาคใตฝงตะวันตก
5.2 เพื่อปรับปรุงการเลี้ยงโคเนื้อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.3 เพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในฝูงโคเนื้อใหสูงขึ้น
5.4 เพื่อปรับปรุงการบันทึกการจัดการฟารมใหเปนปจจุบันมากขึ้น
5.5 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในการเลี้ยงโคเนื้อ
5.6 เพื่อเปนวัสดุฝกทักษะแกนักศึกษาและอบรมเกษตรกรหลักสูตรระยะสั้น/โครงการเกษตรกร
รุนใหม

6. เปาหมาย

6.1 ปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพื่อใชเปนแมพันธุที่ดี 15 ตัว/ป
6.2 ปรับปรุงพันธุโคเนื้อเพื่อใชเปนพอพันธุที่ดี
2 ตัว/ป
6.3 ผลิตโคกอนขุน
15 ตัว/ป
6.4 ผลิตโคเนื้อขุนคุณภาพดี
6 ตัว/ป
6.5 ผลิตนักศึกษาใหมีความรูค วามชํานาญเกี่ยวกับการเลีย้ งโคเนื้อ 5 คน/ป
6.6 ใหการศึกษาแกนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 50 คน/ป
6.7 ใหการศึกษา อบรม ดูงาน แกเกษตรกร
50 คน/ป
6.8 ใหการศึกษาดูงานฟารมจากบุคคลภายนอกทั่วไป
100 คน/ป
6.9 ใหมีอัตราการผสมติดในฝูงโคเนื้อ
50 %
6.10 ทําการบันทึกพันธุประวัติใหกับโคเนือ้ ทุกตัว
100 %
6.11 มีแปลงหญาพืชอาหารสัตว ไมนอยกวา
20 ไร
6.12 งานวิจยั
1 เรื่อง/ป
6.13 จํานวนโคเนื้อ 67 ตัว
ระยะเวลา
ชนิด/ประเภท
(ตัว)
1.
2.
3.
4.

แมพันธุโคเนื้อ
พอพันธุโคเนื้อ
โคขุน
โคสาวทดแทน
(โคนมลูกผสม)
5. โครุน (13 – 18 เดือน)
6. โคหยานม (7 – 12 เดือน)
7. ลูกโค (นอยกวา 7 เดือน)
รวม
1/
2/

จํานวนโคเนื้อ
ที่ตองการ
(ตัว)
10
1
21 /
12

2551

2555

10
1
2

10
1
2

10
1
2

15
2
5
5

15
2
10
10

12

5
18

5
5
5
28

5
10
5
47

10
10
10
67

= แมโคนมสาวลูกผสมทดแทนของวิทยาลัยฯ
= อัตราการผสมติด 50 %(ผสมเทียม/ธรรมชาติ)

7. วิธีการดําเนินงาน

ปงบประมาณ2/
2552 2553 2554

7.1 วางแผนการจัดการฟารมโคเนื้อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของจังหวัดระนอง
(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง)
7.2 วางแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชน้ําเชื้อพอพันธุโคเนื้อพันธุดีผสมกับแมพนั ธุโคเนื้อของงานฟารมโคเนื้อ
แผนกวิชาสัตวศาสตรที่จัดซื้อใหม
7.3 วางแผนการผสมโคเนื้อ โดยกําหนดฤดูการผสมพันธุ แบงออกเปน 2 ฤดูคือ ฤดูที่ 1
เริ่ม 1 ธ.ค. 2551 – 28 ก.พ. 2552, ฤดูที่ 2 เริ่ม 1 พ.ค. 2552 – 31 ก.ค. 2552
7.4 ทําการบันทึกพันธุประวัติ สถิติ น้ําหนักโคเนื้อตั้งแตแรกคลอด, น้ําหนักหยานม
(205 วัน), น้ําหนัก 1 ป (365 วัน), น้ําหนัก 18 เดือน (550 วัน)
7.5 ทําการคัดเลือกโคเนื้อเพือ่ ใชเปนพอ-แมพันธุที่ดีโดยพิจารณาจากบันทึกพันธุประวัติ, สถิติน้ําหนักเมื่ออายุตาง
ๆและดูจากลักษณะภายนอก
7.6 ฝกทักษะ, ใหความรูแ กนกั ศึกษาทีเ่ รียนทางดานสัตวใหญและพักอยูป ระจํางานฟารมโคเนื้อ ใหมีทักษะและ
ประสบการณ
7.7 ใหการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อในหลักสูตรระยะสั้น โครงการเกษตรกรรุนใหมและผูสนใจทั่วไป
7.8 ทําการศึกษาวิจยั และพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในดานตาง ๆ จนสามารถนํามาปรับปรุงประยุกตใชเลี้ยงโคเนือ้
ของงานฟารมโคเนื้อจนบังเกิดผลดีแกทางราชการ
7.9 ใหคําแนะนําและใหการปรึกษาในดานการเลี้ยงโคเนือ้ แกเกษตรกรและผูสนใจทัว่ ไป เพื่อนําไปปรับใชกับ
ฟารมของเกษตรกรเองจนเกิดประโยชนสงู สุด

8. แผนการดําเนินการ

ระยะเวลา
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการ
2. การจัดการฟารมโคเนื้อ
3. การถายพยาธิ
4. การฉีดวัคซีน
5. ผสมพันธุโคเนื้อ
6. คลอดลูก
7. บันทึกพันธุประวัติโคเนื้อ
8. บันทึกน้ําหนักหยานม (205 วัน)
9. บันทึกน้ําหนัก 1 ป (365 วัน)
10. บันทึกน้ําหนัก 18 เดือน(550 วัน)
11. การคัดเลือกโคเนื้อทดแทน
12. การคัดทิ้งโคเนื้อ
13. การขุนโคเนื้อ
14. การจําหนายผลผลิต
15. ฝกทักษะนักศึกษา
16. ฝกอบรมเกษตรกร
17. ทําการศึกษาวิจัย
18. เผยแพรการเลี้ยงโคเนื้อแกผูสนใจ
ทั่วไป
19. ติดตามประเมินผล
20. สรุปผลการดําเนินงาน

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

9. คาใชจายในการดําเนินงาน 20,000 บาท
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ (สิ้นสุดปงบประมาณ 2552)
รายการ
1. แมพันธุโคเนื้อ (10 ตัว)
2. แมโคนมสาวลูกผสม ( 2 ตัวของวิทยาลัยฯคัดไว)
3. พอพันธุโคเนื้อ (1 ตัว)
4. โคกอนขุน (- ตัว)
5. โคขุน (- ตัว)
6. โคเนื้อคัดทิ้ง (-ตัว)
7. อัตราการผสมติด
8. ฝกทักษะนักศึกษาใหมีความรูความชํานาญในการ
เลี้ยงโคเนื้อ
9. ใหการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง
10. ใหการศึกษาเกษตรกรหลักสูตรระยะสั้น
11. ใหการศึกษาโครงการเกษตรกรรุนใหม
12. ใหการศึกษาดูงานฟารมจากบุคคลภายนอกทั่ว ๆ
ไป
13. งานวิจัย

จํานวนเงิน
(บาท)
40,000
22,250
78,000
50 %
5 คน

หมายเหตุ
200 x 50 x 4
-

50 คน
50 คน
50 คน
100 คน
1 เรื่อง

หมายเหตุ 1. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขอ 1 – 3 ประมาณจากรายไดจากราคาโดยประมาณ จากผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ
(462,500 บาท)
2. จากขอ 6 – 11 ไมสามารถประมาณการเปนเงินได เนื่องจากเปนผลผลิตทางการศึกษา
11. ปญหาและอุปสรรค
11.1 ปญหาดานอาหารสัตว อาหารขนมีราคาแพงเนื่องจากคาขนสงและหาซื้อยากในบางฤดูซึ่งมีวัตถุดิบอาหาร
สัตวไมตอเนื่อง ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหารสัตวเปนบางครั้ง
11.2 ไมมีอาคารเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว มันเสน หญาแหงและฟาง ทําใหเกิดการสูญเสียเมื่อโดนฝนและไมมีเพียง
พอที่จะใชเลี้ยงโคเนื้อไดอยางตอเนื่องตลอดป
11.3 ปญหาดานแรงงานการเลี้ยงโคเนื้อ มีแรงงานไมเพียงพอ จึงตองพึ่งพาแรงงานหลักนักศึกษา แตการ
ปฏิบัติงานก็ไมดีพอและไมสม่ําเสมอทั้งโครงการ

11.4 ปญหาดานการจัดการฟารมทั่วไป โดยเฉพาะในฤดูฝนพื้นคอกโคจะเละมาก ทําใหโคเนื้อมีสุขภาพไมดีและ
หยุดชะงักการเจริญเติบโต ทําใหน้ําหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นลดลง
11.5 ปญหาดานราคาโคเนื้อ โดยเฉพาะเนื้อโคขุนจะจําหนายไดในราคาตลาดทองถิ่นและโคเนื้อพอ-แมพนั ธุจะไม
สามารถจําหนายตามราคามาตรฐานของพันธุโคเนื้อได เนื่องจากเกษตรกรที่มาติดตอซื้อโคเนื้อเปนเกษตรกรรายยอยที่มี
รายไดนอย ซึ่งวิทยาลัยฯ ควรใหความอนุเคราะหดว ย
11.6 ปญหาดานการประสานความรวมมือกับแผนกอื่น ๆ เชน แผนกพืชอาหารสัตวจะผลิตและสงพืชอาหารสัตว
ใหไมตรงเวลาและขาดแคลนเปนบางชวง แผนกเครื่องทุนแรงฟารมมาบริการไดไมทันเวลาตามที่แผนกตองการ
11.7 ปญหาเกีย่ วกับผูรับผิดชอบงานฟารมโคเนื้อตองปฏิบัติงานหลายดาน ทําใหการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ฟารมของคนงานและนักศึกษาประจํางานฟารมโคเนื้อไดไมสม่ําเสมอ ทําใหเกิดปญหาขึ้นบอยครัง้
11.8 ผูบริหารควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไปสัมมนา ฝกอบรมหรือดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใน
งานที่เกีย่ วของใหทันสมัยอยูเสมอ เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ

โครงการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมนา้ํ

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายอรุณ หวังอารี
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
การผลิตผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ําเปนอาชีพที่สามารถทํารายไดใหกับผูประกอบการไดและเปน
การสนับสนุนสงเสริมภาพลักษณการเปน เมืองทองเที่ยวของจังหวัดระนอง จึงเห็นสมควรมีการสงเสริมใหความรู ฝก
ทักษะใหกับนักศึกษาไดมีความรูความสามารถปฏิบัติการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา ซึ่งนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพไดในโอกาสตอไป
5.วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริมถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ําแกนักศึกษาใน
รายวิชาปลาสวยงามและวิชาการเลี้ยงสัตวน้ํา
2. เพื่อเปนแหลงศึกษาและฝกทักษะแกนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
3. ผลิตปลาสวยงามและพันธุไ มน้ําเพื่อการจําหนายไดประมาณ 1,000 บาทในแตละเดือน
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ผลิตปลาสวยงามจํานวน 8 ชนิดๆละ 800 ตัว ผลิตพันธุไมน้ําจํานวน 8 ชนิดๆละ 100 ตน
- เปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา ของนักเรียน- นักศึกษา 100 คน
- เปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา ของเกษตรกรและประชาชน 30 คน
เชิงคุณภาพ
- ปลาสวยงามและพันธุไมนา้ํ ที่ผลิตได มีคุณลักษณะทีดี ตรงตามความตองการของตลาด
- นักเรียน- นักศึกษา มีความรูและมีทักษะ สามารถผลิตปลาสวยงามและพันธุไมนา้ํ
- เกษตรกรและประชาชน มีความรูและมีทกั ษะ สามารถผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา
7.การสนองนโยบาย
ตามยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขอ 10) สรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ

8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 เรื่องผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน
- มาตรฐานที่ 2 เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 15 , 19 , 20 ,23 ,27
(15) สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลาย, (19) จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ให
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ ,(20) ระดับคุณภาพการ
บริหารและการจัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ, (23) ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางานและ
(27) จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูท รงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีสวนในการพัฒนาผูเรียน
- มาตรฐานที่ 5 เรื่องนวัตกรรมและการวิจัย ตัวบงชี้ที่ (37) จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงการวิชาชีพ , (38) จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
เปนโครงการที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูฝกทักษะเทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงามและพันธุไ มน้ํา
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน
ต.ค.

1.เสนอโครงการ /
2.ดําเนินโครงการ
3.สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

หมายเหตุ

โครงการ
ตอเนื่อง

11. งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยบาทถวน)
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน (ทําการนอกเวลา)
- ใชสอย
- คาวัสดุ

15,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

15,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับโครงการเรียนการสอน
12.1 วิชาการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา
12.2 วิชา การเลี้ยงสัตวน้ํา
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการเบื้องตนเกีย่ วกับการผลิต ปฏิบัติดูแลรักษาปลาสวยงาม
และพันธุไมนา้ํ
- โดยออม นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปประยุกตใชเพื่อการอาชีพได
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI)
- เชิงปริมาณ นักศึกษา ที่เรียนใน แผนกวิชาประมง จํานวน 100 คน มีความรูในดานการการผลิต
สวยงามและพันธุไมน้ํา
- เชิงคุณภาพ นักศึกษานําทักษะความรูไปใชไดอยางถูกตองตามขั้นตอนกระบวนการและ
นําไปประยุกตใชเพื่อการอาชีพได

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ
ชื่อโครงการ การเลี้ยงสุกรขุน
ผูรับผิดชอบโครงการ นายอราม ปลายชัยภูมิ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล
เนื้อสุกรเปนอาหารหลักของคนไทย วงจรการผลิตสุกรขุนสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว ราคาสุกรมีราคา
คอนขางดี เปนแรงจูงใจที่สําคัญที่ทํ าใหการประกอบการมีผลกําไร การจัดการเลี้ยงสุก รขุนภายในฟารมวิทยาลัย ฯ
สามารถสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ และเปนแหลงฝกทักษะการเรียนรูในรายวิชาที่เกี่ยวของ และเปนแบบอยางใหกับ
นักศึกษาทุกระดับได
5.วัตถุประสงค
5. เพื่อดําเนินงานฟารมผลิตสุกรขุนจําหนาย
6. เพื่อฝกทักษะและประสบการณดานการเลี้ยงสุกรขุนแกนกั ศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ
7. เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนกั ศึกษาและเกษตรกร
8. เพื่อผลกําไรจากงานฟารมสุกรขุน
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
3. ผลิตสุกรขุน จํานวน 100 ตัว
4. นักศึกษาฝกทักษะและประสบการณในรายวิชาการผลิตสุกรในระดับ ปวช.- ปวส.และเปนแบบอยางแก
เกษตรกรผูสนใจ รวม 200 คน
เชิงคุณภาพ
2. ลูกสุกรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตไดตามชวงอายุ มีประสิทธิภาพการใชอาหารดี
2. นักศึกษามีประสบการณและทักษะดานการเลี้ยงสุกรขุน
3. พัฒนาฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว
7. การสนองนโยบาย
โครงการแหลงเรียนรูบริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผูเรียน จัดการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนโรงงาน
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
1.
2.
3.
4.

พัฒนางานฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว ผลิตสุกรขุน จํานวน 100
ตัว / ป และแหลงฝกทักษะและเรียนรูวิชาชีพดานการเลี้ยงสุกรของนักศึกษาในระบบและนอกระบบ อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
9. สถานะและความพรอมของโครงการ
โรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน 1 หลัง พนักงาน 1 คน

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
.

.

.

.

.

.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

ไตรมาสที่ 4

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.

.

.

.

หมายเหตุ

.

ขออนุมัติโครงการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ดําเนินการผลิต
จัดจําหนายผลผลิต
สรุป / รายงานผล

11. งบประมาณ
รวมงบประมาณเปนเงิน 110,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

110,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

110,000

บกศ.

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
ภารกิจประจํา การจัดการศึกษา ผลิตนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สาขางานสัตวศาสตรและสาขาการจัดการ
ผลิตสัตว
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. ผลิตสุกรขุนจํานวน 100 ตัวๆละ 100 กิโลกรัม รวม
10,000 กิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ 60 บาท เปนเงิน
=
600,000 บาท
ตนทุนการผลิต
=
506,700 บาท
ผลกําไร
=
93,300 บาท
2. นักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจไดรับการฝกประสบการณ จํานวน 200 คน
- โดยออม
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
เชิงปริมาณ
จํานวนสุกรขุน 100 ตัว / ป
เชิงคุณภาพ
1. สุกรขุนมีอัตราการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดี คุณภาพซากดีและนักศึกษา
มีทักษะและประสบการณดานการเลี้ยงสุกรขุน
2. งานฟารมสุกรผานเกณฑกําหนดตามมาตรฐานงานฟารมของกรมปศุสัตว
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ เพาะขยายพันธุปลา
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิจักร เสาวนิช
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
การเพาะขยายพันธุปลาเปนฟารมธุรกิจหลักของแผนกวิชาประมง ที่มีผลกําไรและไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งจัดใหเปนแหลงฝกทักษะและประสบการณนกั เรียนนักศึกษาแผนกวิชาประมง และเปนสถานที่ฝกงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร ทําใหมีผล
ผลิตจําหนายแกเกษตรกรและลูกคาอื่น ๆ ผูสนใจติดตอสั่งซื้อลูกปลาไปตลอดทั้งป ตอบสนองนโยบายและเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูในภาคปฏิบัติทบี่ ูรณาการเรียนการสอนเปนชิ้นงานแกนกั ศึกษาไดเปนอยางดี
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตลูกปลาจําหนายเปนงานการคา
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนเปนชิ้นงาน เปนโครงการ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ .
1. ผลิตลูกปลาจําหนายจํานวน 500,000 ตัว
2. เตรียมพันธุป ลาน้ําจืดอื่น ๆ เปนพอพันธุ แมพันธุ จําวน 5 ชนิด
3. ผลิตลูกปลาชนิดอื่น ๆ จํานวน 20,000 ตัว
- เชิงคุณภาพ .
1. พัฒนาวิธีการผลิตใหทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมีอัตรารอดสูง
2. พัฒนาคุณภาพลูกปลาใหมีสายพันธุทดี่ ีสม่ําเสมอ
7. การสนองนโยบาย
1. การเรียนเปนชิ้นงาน เปนโครงการ
2. โรงเรียนในโรงงาน
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 ตัวบงชี้ที่ 19 และ 20 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา
ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น ๆ

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
โครงการขยายพันธุปลาเปนโครงการงานฟารมเชิงธุรกิจและสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแก
นักศึกษา
10. แผนการดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่4
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

.

.

1. เสนอโครงการ
2. จัดหาและติดตอ

วิทยากร
3. จัดฝกอบรม
4. สรุปและ
รายงานผล
โครงการ

11. งบประมาณ 100,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน

-

- ใชสอย

-

- คาวัสดุ

100,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ

รวม

100,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับงานโครงการรายวิชาตางๆของแผนกวิชาประมง

บกศ.

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูใหมๆ จากการฝกอบรมที่มีความหลากหลาย สามารถนํามา
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพได
- โดยออม การจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานตามที่กําหนด
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาทุกคนไดฝกอบรมที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพ
-เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูใหมๆ จากการฝกอบรม สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพได
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
ชื่อโครงการ เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ผูรับผิดชอบโครงการ นายประพัฒน ปานนิล
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล
ดวยแผนกประมงไดพฒ
ั นาฟารมเลี้ยงปลาน้ําจืดเพื่อการผลิตเพื่อการคา เพื่อการเรียนการสอน เพือ่ การพัฒนา
ตอไปในอนาคต ในการนีไ้ ดรับความรวมมือทางดานวิชาการ พันธุปลา อาหาร จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด
(มหาชน) คาดวานาจะเปนประโยชนตอวิทยาลัยโดยตรงและโดยออม
5. วัตถุประสงค
1. เลี้ยงปลานิลแปลงเพศเพื่อการคา
2. ฟารมปลาน้ําจืดเพื่อการฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ผลิตปลาทับทิมขนาด 4 ตัว / กิโลกรัม รุนละ 1600 กิโลกรัม
เชิงคุณภาพ
1. เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน-นักศึกษา ประมาณ 200 คน
2. เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร ประมาณ 100 คน
8. การสนองนโยบาย…
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงเรียนรู
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจักการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 15 19 20
เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลาย, จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ, และระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
งานฟารมเลี้ยงปลาน้ําจืดเลี้ยงปลาเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการคา
1.
2.
3.
4.

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
.

.

.

.

.

เม.ย

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

.

1.เสนอโครงการ /
2.ดําเนินโครงการ
/ / / / /
3.สรุปและรายงาน
ผล
11. งบประมาณ
100,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย

หมายเหตุ

ไตรมาสที่ 4
.

/

/

/

/

/

/
/

โครงการ
ตอเนื่อง

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.
1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน (ทําการนอกเวลา)
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม
11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
โครงการการเรียนการสอน

บกศ.

100,000

100,000

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
วิทยาลัยฯ มีรายไดจากโครงการ ปละประมาณ 14,560 บาท
- โดยออม
แหลงเรียนรูทางดานการเลี้ยงปลา
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงปลาไมนอยกวา 300 คน
- เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจสามารถ เขาใจหลักการเลี้ยงปลา สามารนําไปประยุกตใชเพื่อการอาชีพได
***********************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ การเลี้ยงกุงทะเล
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายประพัฒน ปานนิล
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ดวยงานฟารมวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ในอดีตที่ผานมา
วิทยาลัยไดทําโครงการความรวมมือกับเอกชนในโครงการเลี้ยงกุงขาว แตเนื่องจากสภาพบอรั่ว น้ําจืดในชวงฤดูฝน ดังนั้น
การดําเนินงานในเชิงธุรกิจมักจะไมคุมกับการลงทุน แตการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ที่จะดําเนินการตามโครงการนี้
ดําเนินโครงการเพื่อการฝกนักศึกษา ปลอยกุงบาง เลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ ซึ่งคาดวาเหมาะสมเนื่องจากขนาดของบอไม
ใหญ ทําใหใชเงินทุนในแตละครั้งไมมาก จึงเหมาะสมอยางยิ่ง
5. วัตถุประสงค
1. โครงการฝกนักเรียน-นักศึกษา ดานประมง
2. ดําเนินงานการเลี้ยงกุงขาวรูปแบบธุรกิจ
3. เปนแหลงศึกษาเรียนรูของเกษตรกรผูสนใจ
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ เลี้ยงกุงขาวรุนละ 1-2 บอ
เชิงคุณภาพ นักเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูและประสบการณในการเลี้ยงกุง
7. การสนองนโยบาย
1.การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
2.ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
3.วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษา
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจักการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 15 19 20
เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลาย, จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ, และระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
เลี้ยงกุงขาวแบบกึ่งธรรมชาติรุนละ 1-2 บอ

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4

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

1.เสนอโครงการ
2.ดําเนินโครงการ
3.สรุป

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

ส.ค.

/

11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 160,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของงบประมาณ / งบ
รายจายยอย
1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
โครงการการเรียนการสอน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง กําไรจากการเลีย้ ง รุนละ 50,000-60,000 บาท

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.
20,500
0
0
0
139,500

160,000

บกศ.

ก.ย.

/
/

- โดยออม นักเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูและประสบการณจริงในการเลี้ยงกุง
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ กําไรจากการเลี้ยง รุนละ 50,000-60,000 บาท
- เชิงคุณภาพ นักเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูและประสบการณจริงในการเลี้ยงกุง
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
ชื่อโครงการ เลี้ยงปลาในบอดิน
ผูรับผิดชอบโครงการ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2552- กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล
การเลี้ยงปลาเปนงานฟารมธุรกิจหลักของแผนกวิชาประมง สามารถสรางรายไดและเปนแหลงศึกษา
เรียนรูในภาคปฏิบัติแกนักศึกษาไดเปนอยางดี และเปนการใชพื้นที่วางใหเกิดประโยชนแกแผนกวิชาประมง
5. วัตถุประสงค

1.
2.
3.
4.

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเปนชิ้นงาน
2. เพื่อศึกษาการเลี้ยงปลาในบอดิน
3. เพื่อศึกษาการเลี้ยงปลาในบอดินรูปแบบธุรกิจ
4. เพื่อสงเสริมนักเรียน นักศึกษา คิดเปน ทําเปน ขายเปน
5. เพื่อการทํางานเปนทีม และหมูคณะ
6. จุดประกายแนวคิดในการประกอบอาชีพและการประยุกตใชแหลงน้ําอยางเหมาะสม
6. เปาหมาย
1. เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ,ปลาแรด ,ปลาหมอไทย ,ปลากดเหลือง ,ปลาดุกอุย
บอละ 2,000 ตัว รวม 10,000 ตัว ไดปลา 2,000 กิโลกรัมตอรุน
2. ในอนาคต ถาหากมีจุดคุมทุนในทางเศรษฐกิจจะขยายใหเต็มพืน้ ที่
7. การสนองนโยบาย
1. การเรียนการสอนเปนชิ้นงาน
2. เปนแหลงการเรียนรู
8. แผนการดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน

ในบอดินจํานวน 5 บอ

ระยะเวลาดําเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่4
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1. เสนอโครงการ
2. ดําเนินโครงการ

.

.

3. สรุปและรายงาน

ผล

9. งบประมาณ 29,000 บาท
9.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

29,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

29,000

9.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง รายไดจากการขายปลาในราคากิโลกรัมละ 40 บาท จํานวน 1,250 กิโลกรัม เปนเงิน 50,000 บาท
- โดยออม เปนแหลงเรียนรูข องนักเรียนนักศึกษาและผูส นใจ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- เชิงปริมาณ
1. ไดผลผลิตไมต่ํากวา 1,250 กิโลกรัม/รุน
2. นักเรียน-นักศึกษา ในแผนกวิชาประมงทุกชั้นป ใชเปนแหลงเรียนรู และนักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชา
อื่น ๆ ที่สนใจ
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน-นักศึกษา ตระหนักและมีความคิดแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. สนับสนุนการเรียนการสอนเปนชิน้ งาน

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ทดลอง วิจยั การเพาะขยายพันธุปลาสลิดในบอดิน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเชียง เกิดแกว
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ปลาสลิดเปนปลาน้ําจืดที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย เลี้ยงงาย โตเร็ว มีลักษณะ
รูปรางคลายปลากระดี่ มีความอดทน เนื่องจากมีอวัยวะชวยหายใจ นิยมนํามาแปรรูปเปนปลาแดดเดียว ทําใหราคาสูงสราง
รายไดใหแกเกษตรกรในภาคกลาง สวนในภาคใตนั้น ไมนิยมเพาะขยายพันธุทําใหเกษตรกรที่เลีย้ งตองซื้อลูกปลามาจาก
ภาคกลาง ดังนั้นแผนกวิชาประมงมีหนาที่ในการศึกษาทดลองวิจัย การเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิด เพื่อ
สงเสริมและเผยแพรความรูดา นการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูนักเรียน นักศึกษา
และเกษตรกร
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพาะเลี้ยงพันธุปลาสลิด
2. เพื่อใหนกั เรียน นักศึกษา ไดศึกษาทดลอง วิจัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิต
3. เพื่อเสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ พื้นที่เพาะเลีย้ งพันธุปลาสลิตในบอดินจํานวน 1 บอ
- เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรูดานการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปพันธุปลาสลิด
2. สรางรายไดใหแกวิทยาลัย
7. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สอศ.และรัฐบาลดานการศึกษาทดลองวิจัยเชิงประยุกต
8.
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอ ยางหลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิ าร โรงฝกงาน พื้นที่
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอือ้ ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ นักเรียน นักศึกษา ไดศกึ ษาทดลอง วิจัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิด
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเปนตนแบบและเปนสถานที่ดูงานของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
10. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

ไตรมาสที่ 3

มี.ค.

เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค

1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินงาน
5. สรุปและรายงานผล

11. งบประมานในโครงการ รวมทั้งสิ้น 12,000
ประเภทของงบประมาณ
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

บาท มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเงิน(บาท)
งปม.

บกศ.

12,000
-

-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น
- โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชาไดแก ประมง พืชศาสตร สัตวศาสตร ธุรกิจเกษตร

ก.ย.

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง เพาะเลี้ยงพันธุปลาสลิดในบอดินจํานวน 1 บอ
- โดยออม นักเรียน นักศึกษา ไดศกึ ษาทดลอง วิจัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิดและเพื่อ
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- เชิงปริมาณ พื้นที่เพาะเลี้ยงพันธุปลาสลิดในบอดินจํานวน 1 บอ
- เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาทดลอง วิจัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิดและเพื่อ
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษา
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเชียง เกิดแกว
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ดวยในรายวิชาโครงการ วิชาวิทยาศาสตรหรือรายวิชาอื่นๆในแผนกวิชาประมง นักศึกษาตองศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบูรณาการความรู ทักษะ และประสบการณ
เพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดย
กระบวนการทดลองวิจัย สํารวจ ประดิษฐ หรือปฏิบัติงานเชิงระบบ ซึ่งนักศึกษาตองใชโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย
จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชาตางๆ ทางแผนกวิชาประมงมีโรงเรือนไมเพียงพอจึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
โรงเรือนที่มีอยูใหนักศึกษาและบุคลากรใชในการทดลองวิจัย
เพือ่ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่ การรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.
5. วัตถุประสงค
1. มีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร
2. เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก
3. เพื่อเสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 1 หลัง
- เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษา มีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชาตางๆ
2. วิทยาลัยผานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกดานมาตรฐานที่ 5
นวัตกรรมและการวิจัย
7. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สอศ.และรัฐบาลดานการศึกษาทดลองวิจัยเชิงประยุกต
8.
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิ าร โรงฝกงาน พื้นที่
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ ที่เอือ้ ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 39 รอยละของงบประมาณทีใ่ ชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงานตองบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา
4.3 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสนับสนุนการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่
ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกตองบประมาณดําเนินการทั้งหมด
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย จัดทําโครงการ โครงงาน
ในรายวิชาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

1. เสนอโครงการ
2. อนุมัติโครงการ
3. ขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง
4. ดําเนินงาน
5. สรุปและรายงานผล
11. งบประมานในโครงการ รวมทั้งสิ้น 14,000
ประเภทของงบประมาณ
1. คาตอบแทน

บาท มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเงิน(บาท)
งปม.

บกศ.

-

-

2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

14,000
-

-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น
- โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชาไดแก ประมง พืชศาสตร สัตวศาสตร ธุรกิจเกษตร
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชา
ตางๆ
- โดยออม วิทยาลัยผานมาตรฐานการอาชีวศึกษาดานมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย และการประเมิน
คุณภาพภายนอกดานมาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
- เชิงปริมาณ มีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 1 หลัง
- เชิงคุณภาพ นักศึกษามีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชาตางๆและเพื่อ
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษา

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานฟารม
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายชวนันท กุลรัตนชีวา
3. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2552- กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
งานฟารมวิทยาลัยฯ เปนการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดความรูแกนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรและผูที่สนใจ
ทั่วไป การจัดระบบเพื่อ ใหสามารถตรวจสอบและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการ
สงเสริมใหความรู ฝกทักษะใหกับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผูท ี่สนใจนัน้ จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองเรงรีบดําเนินการ
เพื่อใหเปนระบบงานฟารมที่มีประสิทธิภาพ ประสพความสําเร็จกับแผนที่วางไว
5.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถตรวจสอบและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเปนแหลงศึกษาและฝกทักษะแกนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ พัฒนาระบบงานฟารมใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
- เชิงคุณภาพ ตรวจสอบและพัฒนาการเพิม่ ผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกงานฟารมอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย ตามยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขอ 10)สรางเสริมเติมปญญาและ
พัฒนาอาชีพ
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 14 เรื่อง จัดกระบวนการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 เรื่องสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย

ตัวบงชี้ที่ 16 เรื่อง ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 20 เรื่อง ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ
ตัวบงชี้ที่ 25 เรื่อง ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 33 เรื่อง การสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามรวมถึงการมีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 34 เรื่อง การสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เปนโครงการที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูฝกทักษะเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก
ฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ ซึ่งเปนเทคโนโลยีการผลิตทีน่ ักศึกษาในวิทยาลัยฯไมเคยไดรับการฝกปฏิบัติมา
กอน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดําเนินการ
3. ขั้นสรุป/
ประเมินผล
11. งบประมาณ
ประเภทของงบประมาณ/งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท )
งปม.
15,000
10,000

บกศ.
-

- คาใชสอย
- คาตอบแทน
- คาวัสดุ
รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
การบูรณาการ การเรียนการสอนรวมกับโครงการสอนแผนกและรายวิชาอืน่ ๆ ไดแก การจัดการฟารม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชางเกษตร ดินและปุย เปนตนโดยใชทรัพยากรบุคคลและอื่นๆจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับโครงการเรียนการสอนวิชาการผลิตพืชผักโครงการฟารมเศรษฐกิจ
พอเพียง

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. นักศึกษาและผูสนใจมีความรูความเขาใจหลักการเบื้องตนเกีย่ วกับการผลิต ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก
ฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ
2. มีรายได เดือนละ 5,000 บาท
- โดยออม นักศึกษาและผูส นใจสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI)

- เชิงคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพดานความสามารถตรวจสอบและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับดี

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
โครงการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

1. โครงการ

2. ผูรับผิดชอบโครงการ

นางวิไลรัตน นิม้ สันติเจริญ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

3. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ปงบประมาณ ( ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 )

4. หลักการและเหตุผล
ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในปจจุบัน ตองพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาตองจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหผูเรียนมีทางเลือก เพือ่
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติผานการเรียนแบบชิ้นงาน โครงการ เพื่อจะไดฝกการเขียนโครงการ การวางแผน
ธุรกิจ ฝกการดําเนินงานอยางเปนลําดับขัน้ ตอน รูจักการวางแผน การคนควาหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
โครงการ ซึ่งการฝกในรายวิชาปกติ จะเปนการฝกพื้นฐานเบื้องตน แตในการฝกใหเห็นขั้นตอนการทํางานตลอด
กระบวนการ รวมทั้ง การ ระมัดระวังเรื่องการใชเงินทุนเพื่อการดําเนินการเชิงธุรกิจ จะทําใหผูเรียนที่เขาสูระบบ
การฝกตองพิจารณาอยางรอบคอบ อยูบนพื้นฐานของเหตุผล ดังนั้น การจัดหากิจกรรมที่ตอบสนองการเรียน รู
และบมเพาะนักธุรกิจในรูปแบบการดําเนินงานเชิงธุรกิจ จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อผลิตผลิตภัณฑอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อการจําหนายในเชิงธุรกิจ
5.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับผูเรียนในการดําเนินธุรกิจดานการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ - ผลิตผลิตภัณฑและเครือ่ งดื่มเพื่อการจําหนาย คิดเปนมูลคา 60,000 บาท
- ฝกผูเรียนเขาสูร ะบบการผลิต
จํานวน
20 คน
- โครงการและแผนธุรกิจ อยางนอย

2 โครงการ/แผนงาน

6.2 เชิงคุณภาพ - ผูเรียนที่ผานเขาสูระบบการผลิต เขาใจระบบการทํางานและเขียนแผนธุรกิจได
7. การสนองนโยบาย
นโยบายการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนเปนชิน้ งาน โครงการ
จัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และการจัดตั้งศูนยบมเพาะนักธุรกิจ

8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ขอกําหนดที่ 1.9 ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพฒ
ั นา
ตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการเรียนรูแ บบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนน
สมรรถนะอาชีพ
ขอกําหนดที่ 2.4 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูส ําเร็จการศึกษา โดยจัดสถานที่เรียน
สถานที่ฝกปฏิบัตงิ าน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนหองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ และระบบงานฟารม ใหเปนแหลงเรียนรูเชิง
ธุรกิจ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
โครงการงานฟารมดานการแปรรูปอาหารและเครือ่ งดื่มในเชิงธุรกิจ เปนการจัดเตรียมความพรอมเพื่อเปน
แหลงฝกการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มในเชิงธุรกิจ จําแนกเปน 3 สวนหลักๆ คือ ดานอาหาร ขนม และน้ําดื่มเครื่องดื่ม โดยมีแหลงตลาดหลักๆ คือ โครงการปฏิรูปการเกษตรเพื่อชีวิต ตลาดภายในวิทยาลัย และ ตลาดใน
ชุมชน โดยบูรณาการรวมกับการจัดทําโครงการและแผนธุรกิจ ในสาขาวิชาตางๆ
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ตค

1.
2.
3.
4.

เสนอโครงการและวางแผนงาน
สํารวจความตองการของตลาด
ดําเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ
เตรียมความพรอมในการทํางาน

.

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

5. ปฏิบัติการผลิตตามแผนงาน
6. ตรวจสอบผลการฝก-ปรับปรุง
7. สรุปผลการดําเนินโครงการ

11. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเงิน(บาท)
งปม.
บกศ.

ประเภทของงบประมาณ

-

1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

5,000
45,000.50,000.-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอืน่ หรือ วิชาอืน่
-โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวรุนใหม
-โครงการเรียนการสอน รายวิชาตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผลิตภัณฑพืช ผลิตภัณฑสัตว และทักษะวิชาชีพ
เกษตร
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 โดยตรง - รายไดจากการจําหนายผลผลิต เปนเงิน 60,000.- บาท
13.2 โดยออม - ฝกผูเรียนในการเขียนโครงการ/แผนธุรกิจ และฝกการดําเนินงานธุรกิจแปรรูป
อาหาร ขนม เครื่องดื่ม และรักในการประกอบอาชีพอิสระเปนเจาของธุรกิจของตนเอง
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ จํานวนรายไดจากการจําหนาย, จํานวนนักศึกษา และ จํานวนแผนงาน/โครงการ
- เชิงคุณภาพ กําไรจากการดําเนินธุรกิจ, นักศึกษาที่สามารถเขียนโครงการ/แผนธุรกิจได
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ พัฒนา หองสื่อโสต ทัศนะ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางชริดา จิตตเอื้อเฟอ
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ดวย การจัดการศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดการความรู
มีการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เนนใหผูเรียนมีความรูอยางกวางขวาง มีสื่อการเรียนรูที่ทันสมัย สงเสริม
ความรูความเขาใจในวิชาการ แกนกั เรียน นักศึกษา
ดังนั้น แผนกสามัญสัมพันธ จึงจัดทําโครงการพัฒนา หองสื่อโสตทัศนะ แผนกวิชา เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัย
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา มีสื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัย สรางความสนใจแกผูเรียน ที่
จะศึกษา คนควา
2.เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดอยางกวางขวาง และสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูในการใชเทคโนโลยีใน
การศึกษาคนควา
3. เพื่อสงเสริมใหครูผูสอน ไดใชสื่อการสอนที่ทันสมัย ทําใหผูเรียนสนใจในการเรียนรู และเปนการปรับวิธีเรียน
เปลี่ยน วิธีสอน ใหมีความ กาวหนาทันสมัย
4. เพื่อเปนการ ดูแล วัสดุ ครุภณ
ั ฑสื่อการศึกษา ที่ไดรับ ใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน และมีความปลอดภัย ไม
สูญหาย
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ มีหองสื่อโสตทัศนของแผนกวิชา
- เชิงคุณภาพ หองสื่อโสตทัศน มีความพรอมและสมบูรณ.ในการใชงาน
7. การสนองนโยบาย โครงการงานบริหารงานทั่วไป เปนการสนองนโยบาย ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในขอที่ 5 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบและขอที่ 12 การจัดการความรู
8.สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2.2 .1 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะอาชีพ

ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
9.สรุปสาระสําคัญของโครงการ เปนโครงการที่สนับสนุน ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการจัดการความรู มีการ
ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เนนใหผูเรียนมีความรูอยางกวางขวาง มีสื่อการเรียนรูท ี่ทันสมัย ที่สงเสริม
ความรูความเขาใจในวิชาการ แกนกั เรียน นักศึกษา
10. แผน การดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมาย
เหตุ

1. สํารวจการ
------ใชวัสดุจาก
ขอมูลเดิม
2.เสนอ
------โครงการ
3.จัดซื้อวัสดุ
และ
ดําเนินงาน
4.สรุปผลและ
ประเมิน
โครงการ

11. งบประมาณ รวม 17,700
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายบาท
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร )บาท(
งปม.

งบดําเนินการ
คาวัสดุ
รวม

บกศ.

17 ,700
17 ,700

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
มีความเชื่อมโยงกับโครงการสอนรายวิชา ทุกโครงการ และโครงการที่เปนภารกิจในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัย

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
-โดยตรง แผนกวิชามีหองสื่อโสต ทัศนะ ที่สมบูรณ และมีความปลอดภัย ในการเก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑสื่อการศึกษา ที่
ไดรับ
-โดยออม สงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนของ แผนกวิชาใหมีประสิทธิภาพ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ) KPI)
- เชิงปริมาณ ทุกรายวิชาของแผนกวิชา ไดใชสื่อในการสอน
- เชิงคุณภาพ นักศึกษาไดรบั การ พัฒนาการเรียนรูในทุกรายวิชาอยางมีประสิทธิภาพ

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ พัฒนาปรับปรุงสํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิธาร วงศมยุรา หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2553
4. หลักการและเหตุผล เนือ่ งจากแผนกวิชาพืชศาสตรไดรับการปรับปรุงอาคารเรียน ดานการทาสีใหม ระบบไฟฟา ใน
ป 2552 แตปญ
 หาความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสินเกีย่ วกับหนาตางที่เปนกระจกและระบบการลอกสวนใหญชํารุด
มีความจําเปนตองปรับปรุง โดยเฉพาะ
หองสํานักงานแผนกวิชา ซึ่งตองเก็บทรัพยสินที่มีคา เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้น ฯ
5. วัตถุประสงค 1. ตองการติดตั้งลูกกรงเหล็กหนาตางหองสํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตร
6. เปาหมาย - เชิงปริมาณ ติดตั้งลูกกรงหนาตาง ขนาด 4.00 x 1.00 เมตร จํานวน 1 หอง
หองสํานักงานแผนก 3 ชุด
- เชิงคุณภาพ หองสํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตรและหองสื่อโสตทัศน มีความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสิน
7. การสนองนโยบาย จัดมาตรฐานแผนกวิชาในดานอาคารสถานที่ใหอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2
เรื่อง จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 23 เรื่อง ระดับคุณภาพการจัดระบบ ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
9. สถานะและความพรอมของโครงการ อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงทาสีใหมแลว
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
หมาย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ดําเนินงาน
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.
1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---3.สรุปผล
----

16,000 บาท
11. งบประมาณ
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาที่ดินสิ่งกอสราง
รวม

บกศ.

16,000
16,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการงานอาคารสถานที่
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสนิ
- โดยออม
การทํางาน การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทรัพยเพราะสินไมสูญหาย
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ หองสํานักงานแผนกวิชาและหองสื่อโสตทัศนไดติดตั้งลูกกรงหนาตาง
- เชิงคุณภาพ ลูกกรงหนาตางมีความแข็งแรงปองกันขโมยได
************************

โครงการพัฒนาคณะวิชาธุรกิจเกษตร
ชื่อโครงการ ปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชี
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพวดี ศรีชู
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2552 - กุมภาพันธ 2553
หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการบัญชี เปนสาขาวิชาที่เนนใหนักเรียนนักศึกษาไดรูจกั การจัดทําบัญชีตั้งแตขั้นตน จนถึงขั้น
ปลายเปนรายวิชาที่ฝกใหนกั เรียนจัดทําบัญชีซึ่งจะเปนการปฏิบัติอยูในหองเรียนเปนสวนใหญจึงมีความจําเปนอยางมากที่
จะตองใชวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนที่พรอมใชงานอยูเสมอ สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน และ
ผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน
2. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ มีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและพรอมใชงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น
- มีวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนพรอมใชงานทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจักการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกระบบ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบตั ิการ โรง
ฝกงาน พื้นทีฝ่ กปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ มีความพรอมดานเรียนการสอน แตขาดอุปกรณการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับรายวิชา
1.
2.
3.
4.

11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
.

1.จัดทําแผน/อนุมัติ
2.ดําเนินงาน

.

.

.

.

เม.ย

.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
.

.

.

.

หมายเหตุ

.

----- ---- ---- ---- ---- ---

---- ---- ---- ----

3.สรุปผล

----

4.รายงานผลโครงการ

11. งบประมาณ 4,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม
11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

4,000

4,000

บกศ.

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น กิจกรรมอกท. งานฝกอบรมวิชาชีพ

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 นักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม
13.3 นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่เรียนวิชาการบัญชีไดใชวัสดุและอุปกรณในการเรียนดวย
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
14.1 จากการประเมินความรูนักเรียนนักศึกษามีความรูแ ละทักษะในการทําบัญชีมากขึ้น
14.2 นักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีทั้งหมดไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม
14.3 นักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาการบัญชีทั้งหมดมีคุณภาพ
ทางการศึกษาตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา บุญเรือง
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาคอมพิวเตอรรายวิชาที่สอนสวนใหญจะเปนรายวิชาปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอรจึงจําเปนที่
จะตองมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนพรอมใชงานอยูเสมอ สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและผูเรียน เพื่อใหการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณทใี่ ชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน
2. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- มีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและพรอมใชงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น
- มีวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนพรอมใชงานทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจัดการ เรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 18 เรื่อง ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 22 เรื่อง ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ตัวบงชี้ที่ 23 เรื่อง ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอ

การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ ระบบไฟฟาของหองเรียนมีความพรอม

11. แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ พค. มิย. กค. สค. กย.
1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ
3. สรุปผลการดําเนินการ
4. รายงานผลโครงการ

12. งบประมาณ 13,000 บาท
รายละเอียดคาใชจาย
ที่ รายการ
1. คาซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
2. คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร
3. เครื่อง Printer

จํานวน
6 เครื่อง
1 หอง
1 เครื่อง
รวม

งปม.
7,000
1,000
5,000
13,000

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น กิจกรรม อกท. และ งานฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
14.1 หองเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณ 6 เครื่องที่สามารถใชงานดานการเรียนการสอนอยางมี ประสิทธิภาพ
14.2 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม
14.3 นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอรไดใชวัสดุและอุปกรณในการเรียนดวย
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)

15.1 จากการประเมินความรูนักศึกษามีความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรดีขึ้น
15.2 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมดไดมวี ัสดุและอุปกรณการเรียนพรอม
15.3 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมดมีคุณภาพทางการศึกษาเปนทีต่ องการของตลาดแรงงาน

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการพัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางบุญนํา ตันธนกุล
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาสัตวศาสตรไดผานการปรับปรุงอาคารโดยการทาสีและปรับระบบไฟฟาแตขาดสวนที่จําเปนไดหองสื่อ
การเรียนการสอน กระดานดําและการแสดงปายนิเทศประจําแผนกจําตองปรับปรุงเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชา เพือ่ รองรับการเรียนการสอนทันกับยุคเทคโนโลยีมีหองเรียนที่มีสื่อใชโปรแกรมตางๆไดตามศักยภาพของ
นักศึกษา
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแผนกวิชามีสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกทีเ่ อื้อตอการเรียนรู( ตัวบงชี้ท2ี่ 3 )
2. เพื่อใหมีสอื่ วัสดุอุปกรณ ประจําหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร
3. เพื่อจัดอาคารเรียนใหเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรูสอดคลองกับรายวิชาทีเ่ รียน
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ มีสื่อ อุปกรณ ประจําหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร ใหกับนักศึกษาระดับ ปวช. และนักศึกษา
ระดับ ปวส. สาขางานสัตวศาสตร อยางเพียงพอ
เชิงคุณภาพ แผนกวิชามีสิ่งเอื้ออํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู มีสื่อ วัสดุอุปกรณ ประจํา
หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร เพื่อจัดอาคารเรียนใหเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรูสอดคลองกับรายวิชา
7. การสนองนโยบาย นโยบาย สอศ ขอที่ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ยุทธศาสตร สอศ.ขอ 10 สราง
เสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ
8. สอดคลองมาตรฐานการชีวศึกษามาตรฐานที่...2....ตัวบงชื้ที่....20.......เรื่อง....ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
แผนกวิชามีหอ งสื่อ มีบอรดสารสนเทศ

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
2. ดําเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลโครงการ

21 สิงหาคม 2551
1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
30 กันยายน 2552

11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17,8000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังแนบ
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
รายการ

หนวย

จํานวน

ราคา

รวม

ตูเหล็ก 2 บาน
ตอสายอินเตอรเน็ต
รางผามาน
ผามาน
บอรด
ตู 10 ลิ้นชัก

ตู
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ตู

1
1
3
3
2
1

4,500
3,500
600
1,000
5,000
2500

4,500
3,500
1,800
3,000
10,000
2,500
17,800

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
เชื่อมโยงกับโครงการเรียนการสอน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง วิทยาลัยมีหองเรียน วัสดุและอุปกรณสําหรับใชในการเรียนการสอน
- โดยออม
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)

หมายเหตุ

- เชิงปริมาณ หองเรียนสัตวศาสตร มีสื่อ วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทั้งใน
ระดับ ปวช.และปวส. จํานวน 50 คน
- เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรูและทักษะดานสาขาวิชาสัตวศาสตรสามารถนําไปบูรณาการใชกับวิชาอื่นๆได
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2253
ชื่อโครงการ พัฒนาแผนกวิชาชางกลเกษตร
ผูรับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์ ยวดยาน หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553
หลักการและเหตุผล เพื่อใหแผนกวิชา นาอยู เครื่องมือนาใช ฝกทักษะไดเต็มที่
วัตถุประสงค จัดหองทํางานขอซื้อเกาอี้โตะทํางานและตูเหล็กและอุปกรณหองเรียนปฏิบัติ
เปาหมาย - เชิงปริมาณ เกาอี้นั่งทํางานหมุนได 1 ตัว ตูเหล็ก 4 ลิน้ ชัก 1 ตูและอุปกรณหองเชื่อม
- เชิงคุณภาพ ใหการทํางานและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย จัดการศึกษาไดมาตรฐาน
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
9. สถานะและความพรอมของโครงการ มีหองเรียนและเครื่องมือบางสวนอยูแ ลว
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4 หมายเหตุ
ดําเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

1.จัดทําแผน/อนุมัติ --2.ดําเนินงาน
--- ---- ---- ---- ---3.สรุปผล
--11. งบประมาณ
15,000 บาท

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

15,000

15,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการจัดการเรียนการสอน
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
หองเรียนและหองปฏิบัติการหองทํางาน มีความพรอม
- โดยออม
การทํางาน การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีเกาอี้ทํางาน 1 ตัว ตูเหล็ก 1 ตู อุปกรณหอ งปฏิบัติการสมบูรณ
- เชิงคุณภาพ หองทํางานมีความสะดวก หองปฏิบัติการบริการการฝกไดดี
************************

บกศ.

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
งบประมาณประจํา 2553
1. ชื่อโครงการ พัฒนาแผนกวิชาประมง
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายวิจักร เสาวนิช
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาประมงไดเปดการเรียนการสอนและรับนักศึกษาเขาเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะตองปรับปรุง พัฒนาเพื่อใหสามารถบริการและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก
ครูผูสอนและนักศึกษา เปนศูนยการเรียนรูแบบบูรณาการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาประมง
ตลอดจนการใหบริการแกเกษตรกรที่มาเยีย่ มชม ศึกษาดูงาน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแผนกวิชาประมงใหเปนระเบียบเรียบรอย
2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
3. เพื่อจัดใหมสี วัสดิการแกบุคลากรและนักศึกษา
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ; ปรับปรุงแผนกวิชาใหเปนสวัสดิการเพื่อบริการ
คณะครูแผนกวิชาประมง ตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองทุกคน
นักศึกษา จํานวน 200 คน
ผูปกครองและบุคคลภายนอกที่มาใชบริการ ในการเยี่ยมชมและการศึกษาดูงาน

- เชิงคุณภาพ ; พัฒนาอาคารเรียน และหองศูนยการเรียนรูตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมและสถานที่
โดยรอบ ใหเปน Area of Excellent ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดตามมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐาน
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 ตัวบงชี้ที่ 19 และ 20 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา คนควา
ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่นๆ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
การพัฒนาแผนกวิชา อาคารเรียน และหองศูนยการเรียนรูตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมและสถานที่
โดยรอบ ใหเปน Area of Excellent เพือ่ เปนการสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดใหมีสวัสดิการแก
บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง และบุคคลภายนอกทีม่ าใชบริการ ในการเยี่ยมชมและการศึกษาดูงาน
10. แผนการดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที4่

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

1.นําเสนอ
โครงการ
2. ดําเนิน
โครงการ
3. สรุปและ
รายงานผล
15,700 บาท
11. งบประมาณ
11.1 รายละเอียดคาใชจา ยแยกตามงบรายจาย

.

.

หมายเหตุ

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ
รวม

บกศ.

15,700

15,700

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
เชื่อมโยงกับโครงการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาประมง

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง แผนกวิชาประมงมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนไดตามมาตรฐาน
- โดยออม แผนกวิชามีความเรียบรอย สมบูรณ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ
การพัฒนาแผนกวิชาประมงไดอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแกครูและ
นักศึกษา จํานวน 200 คน
- เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ

พัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ

2. ผูรับผิดชอบโครงการ

นางวิไลรัตน นิม้ สันติเจริญ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

3. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ปงบประมาณ ( ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 )

4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปนแผนกวิชาที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
การแปรรูปและถนอมอาหาร ใหกับนักศึกษา ในสาขางานตางๆ รวมทัง้ ยังเปนหนวยงานยอยที่ใหบริการในดาน
เครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ นอกจากนี้ ยังใหการบริการอาหาร และเครื่องดื่มในการทํากิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ
แตเนื่องจากความจํากัดของพื้นที่ของอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และ จํานวนเครื่องมือ เครื่องใช มีมาก การ
จัดระเบียบเครือ่ งมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงานเปนไปไดยาก ทําใหมองดูไมเปนระเบียบ อีกทั้ง ยังมี

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ภายในอาคารแผนกใหสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ - ซอมอางลางอุปกรณ และจัดทําพืน้ ทีช่ ําระลางพรอมระบบประปา
- ซอมแซมตูเก็บอุปกรณ และชั้นวางของ
6.2 เชิงคุณภาพ - หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มีสภาพเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนโดยมี
การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ และการจัดเตรียมอาหารแยกสวนไปจากหองเรียน
6. การสนองนโยบาย
นโยบายการจัดการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนเปนชิน้ งาน โครงการ
จัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และการจัดตั้งศูนยบมเพาะนักธุรกิจ
7. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสาํ เร็จการศึกษา โดยจัดสถานที่เรียน
สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอื่น

ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นทีป่ ฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อ
ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
ขอกําหนดที่ 2.5 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา โดยจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 23 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
รายละเอียดในการปรับปรุงแผนกวิชา ประกอบดวย
1. ตอเติมหองเก็บพัสดุประจําแผนกวิชา พื้นที่ขนาด 4 x 10 ตารางเมตร
2. ซอมแซมอางชําระลาง และ จัดทําพื้นที่ชําระ พรอมระบบประปา

3. จัดทําชั้นวางของ และ ซอมตูเก็บของใหอยูใ นสภาพที่สามารถใชงานไดดี
4. จัดพื้นทีแ่ ตละสวนใหเหมาะสมตอการใชงาน (Zoning)
5. จัดหาอุปกรณเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งจัดทําปายเตือนตางๆและมุมปฐมพยาบาล
6. จัดมุมเรียนรูและบริการ
9. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ตค พย ธค มค กพ มีค

เมย

พค มิย กค

3. เสนอโครงการและวางแผน
4. ประสานความรวมมืองานตางๆ
3. ดําเนินการจัดซื้อ/ซอม/ตอเติมหอง .
4. จัดมุมตางๆตามแผน
5. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
6. แกไขสวนที่ไมเหมาะสม
7.ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน

10. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,355.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของงบประมาณ
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
11. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือ วิชาอื่น
-โครงการบมเพาะนักธุรกิจรุน ใหม

จํานวนเงิน(บาท)
งปม.
บกศ.
-

ไตรมาสที่ 4

16,355.16,355.-

สค

กย

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 โดยตรง - แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีสภาพเหมาะสมตอการเปนหองเรียน
หองปฏิบัติการ และเอื้อตอการใหบริการในกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ
12.2 โดยออม - การจัดการเรียนการสอนและการใหบริการเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ :
- เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจตอการใชงานและการใหบริการ
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
1.

ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร

2. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
3. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา บุญเรือง
4. ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กรกฎาคม 2553
5. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดมีคุณธรรมควบคูกับ
การใหความรู ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะสงผลแกผูเรียนไดมาก ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงเปนโครงการสงเสริมใหครูผูสอนไดผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

6. วัตถุประสงค
1. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

2. สงเสริมใหครูผูสอนไดผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
3. คัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของวิทยาลัยฯเขาประกวด
4. เผยแพรจัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

7. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
ครูผูสอน จํานวน 30 คน
- เชิงคุณภาพ

มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในแตละรายวิชา
7. การสนองนโยบาย

- สนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเรื่องคุณธรรมนําความรู
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ที่ 24 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ

เปนการใหความรูแกคณะครูผูสอนในสถานศึกษาไดมีความรู และสามารถจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ใหครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเผยแพร และนํามาเปนสื่อการเรียนการสอนได

10. แผนการดําเนินงาน
การดําเนินงาน
เขียนโครงการและ
ประชาสัมพันธ
โครงการ

เดือน / ป 52 – 53
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

หมายเหตุ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

อบรมใหความรู
นิเทศติดตามการจัดทํา
สื่อ
จัดนิทรรศการวิชาการ
สรุปผลรายงานผล
11. งบประมาณ 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถวน-)

จํานวนเงินงบประมาณที่ใช

งบประมาณ

งบประมาณ
6,000

1. คาอาหารในการอบรม
2. คาตอบแทนวิทยากร
3. คาวัสดุในการจัดอบรมและจัด
นิทรรศการ

600

รวม

หมายเหตุ

บกศ.
-

23,400

-

30,000

-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
มีความเชื่อมโยงกับทุกโครงการที่เปนภารกิจประจําในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง

วิทยาลัยฯมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
- โดยออม

ครูผูสอนไดพัฒนาตนเองในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทําใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ

ครูผูสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา

- เชิงคุณภาพ ผูเรียนมีทักษะทางวิชาชีพ เปนคนดี มีคณ
ุ ธรรม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
ชื่อโครงการ
พัฒนางานวิทยบริการและหองสมุด
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวมนสิชา มะเรือง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2546 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ตองยึด
หลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนั้น เพื่อเปนการ

1.
2.
3.
4.

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหหองสมุดเปนศูนยกลางบริการดานการศึกษาแกนกั เรียน นักศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และ
ประชาชน
5.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีนิสัยรักการอาน รักการคนควาอยางตอเนื่อง
5.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา สามารถเขาใชบริการหองสมุดไดอยางถูกตอง และตรงกับความตองการ
5.4 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
ดานครุภัณฑ
ปรับปรุงครุภัณฑที่มีอยูใ หแข็งแรงและสวยงาม และจัดหาครุภัณฑที่ยงั ขาดเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึน้
ดานวัสดุอุปกรณ
1. มีเพียงพอกับความตองการ มีหนังสือใหม วารสารและหนังสือพิมพ ไวบริการ
แกผูใชบริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ

- เชิงคุณภาพ
1. หองสมุดเปนศูนยกลางของการศึกษาคนควาและการสงเสริมการอาน
2. หองสมุดยกระดับเปนหองสมุดอัตโนมัติ

7. การสนองนโยบาย
ยุทธศาสตรสรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 21 เรื่อง ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ

จัดหาวัสดุอุปกรณและวัสดุการศึกษาใหเพียงพอกับความตองการ และดําเนินการใหหองสมุดเปนหองสมุด
อัตโนมัติที่สงเสริมการอาน และการศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง โดยมีนักเรียน นักศึกษาเขามามีสว นรวมในการ
ดําเนินงานหองสมุด
10. สถานะและความพรอมของโครงการ
มีบุคลากร ครุภัณฑ และอาคารสถานที่พรอมที่จะใหบริการ
11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน
ต.ค.

1. ขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ
4. จัดกิจกรรมและ
ใหบริการ
3. สรุป/รายงาน

12. งบประมาณ

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

60,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
รวม

60,000

13. ความเชือ่ มโยงกับโครงการอื่น
โครงการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา และงานทุกฝายภายในวิทยาลัยฯ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โดยตรง
1. มีวัสดุสารนิเทศ ใหบริการเพิ่มมากขึ้น และมีสภาพที่สมบูรณพรอมที่จะใหบริการ

2. สามารถบริการยืม – คืน และบริการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร
3. มีนักศึกษาเขารวมบริหารงานหองสมุด
4. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
โดยออม
1. เปนแหลงคนควาหาความรูที่สงเสริมนิสัยรักการอาน
2. สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการ
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
เชิงปริมาณ
มีวัสดุสารนิเทศตามแผนที่กาํ หนด
เชิงคุณภาพ มีวัสดุสารนิเทศที่มีประโยชนตอการศึกษาคนควา หาความรูตางๆ ไวบริการ
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ปงบประมาณ 2553
ชื่อโครงการ
ติดตั้งผามานอาคารศูนยวิทยบริการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวมนสิชา มะเรือง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล
อาคารศูนยวิทยบริการเปนอาคารที่ประกอบดวยหองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองเรียนรวม ในการใชสื่อโสต
ตางๆ เพื่อใหบริการศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ แกนักเรียนนักศึกษา ครู-อาจารยและประชาชนทั่วไป
ดังนั้นเพื่อใหผมู าใชบริการไดรับความสะดวกสบายจึงจําเปนที่จะ ตองติดตั้งผามานเพื่อปองกันแสงแดดและความรอนที่
จะมารบกวน ปองกันการเสือ่ มคุณภาพของวัสดุ – ครุภัณฑและใหเกิดความเหมาะสมสวยงามของอาคารศูนยวทิ ยบริการ
1.
2.
3.
4.

5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อปองกันแสงแดดและความรอนทีจ่ ะทําใหวัสดุครุภัณฑเสื่อมคุณภาพ
5.2 เพื่อใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวกสบายไมมีแสงแดดและความรอนมารบกวน
5.3 เพื่อความเหมาะสมสวยงามของอาคารศูนยวิทยบริการ
6. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
- ติดตั้งผามานปองกันแสงแดดและความรอน จํานวน 4 หอง ไดแก หองอินเตอรเน็ต หองพักครู หอง Home
theatre และหองประชุม
เชิงคุณภาพ
- วัสดุครุภัณฑมีอายุการใชงานทีย่ าวนานขึ้น
9. การสนองนโยบาย
ยุทธศาสตรสรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 21 เรื่อง ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ดําเนินการติดตั้ง สรุปและประเมินผล
10. สถานะและความพรอมของโครงการ

อาคารศูนยวิทยบริการมีหองจํานวน 4 หอง ไดแก หองอินเตอรเน็ต หองพักครู หอง Home theatre และหอง
ประชุม
11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

1. ขออนุมัติ
โครงการ
2. ดําเนินการติดตั้ง
4. บํารุงรักษา
3. สรุป/รายงาน
12. งบประมาณ
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ

50,000
รวม

50,000

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
โครงการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา และงานทุกฝายภายในวิทยาลัยฯ

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ

บกศ.

โดยตรง
1. ปองกันแสงแดดและความรอนที่จะทําใหวัสดุครุภณ
ั ฑเสื่อมคุณภาพได
2. ปองกันแสงแดดและความรอนที่จะมารบกวนผูมาใชบริการ
โดยออม
1. วัสดุครุภัณฑมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น
2. ประหยัดคาสาธารณูปโภค(คาไฟฟา)
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ หองตาง ๆ ของอาคารศูนยวทิ ยบริการจํานวน 4 หอง ไดติดตั้งผามานปองกันแสงแดดและความ
รอน
- เชิงคุณภาพ วัสดุครุภณ
ั ฑมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึน้ และผูมารับบริการอาคารศูนยวิทยบริการไมถูกรบกวน
จากแสงแดดและความรอน
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
โครงการ งานวัดผลและประเมินผล
ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉัตรฤดี เกิดแกว
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 52 – กันยายน 53
หลักการและเหตุผล
ดวยงานวัดผลและประเมินผลเปนงานที่เกีย่ วของกับครูผสู อน และนักศึกษา ในเรือ่ งของผลการเรียน และการ
รวบรวมผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเก็บผลการเรียนของนักศึกษา และเอกสารงานวัดผลใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา และนําไปใช
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ บริการครู จํานวน 30 คน นักศึกษา จํานวน 350 คน
- เชิงคุณภาพ มีการจัดเก็บผลการเรียน และเอกสารงานวัดผลไดอยางเปนระเบียบงายตอการคนหา
7. การสนองนโยบาย ........................................................................................................................................
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
8.1 มาตรฐานที่ 1 เรื่อง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 1 เรือ่ ง รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 6 เรือ่ ง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 7 เรือ่ ง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 8 เรือ่ ง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 9 เรือ่ ง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
จัดเก็บผลการเรียนของนักศึกษา และเอกสารงานวัดผลใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา และนําไปใช
1.
2.
3.
4.

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. เขียนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. จัดทําโครงการ
4. สรุปโครงการ
5. รายงานผล

11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 26,060 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

วัสดุ
ครุภัณฑ

บกศ.

20,060
6,000
รวม

26,060

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
มีความเชื่อมโยงกับทุกโครงการที่เกี่ยวของกับการวัดผลและประเมินผล
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง มีการจัดเก็บผลการเรียน และเอกสารงานวัดผลไดอยางเปนระเบียบ งายตอการคนหา
- โดยออม มีความเกีย่ วของกับงานทะเบียนในเรื่องผลการเรียนของนักศึกษา
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ บริการครู จํานวน 30 คน นักศึกษา จํานวน 350 คน
- เชิงคุณภาพ พัฒนาดานการวัดผลและประเมินผล
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ การเทียบโอนประสบการณใหผูใชแรงงานและผูประกอบอาชีพการเกษตร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางฉัตรฤดี เกิดแกว
3. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 52 – กันยายน 53
4. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2545
มาตรา 15 กําหนดใหผูเรียน สามารถนําผลการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัศยาศัย จากการฝกอาชีพ
ประสบการณชีวิตหรือจากประสบการณการทํางานมาเทียบโอนเขาสูระบบหนวยกิตได
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองไดเล็งเห็นความสําคัญในสวนนี้ จึงไดจัดโครงการเทียบโอนประสบการณ
ใหกับผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางการเกษตรที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเทาหรือจบ
ม.6 หรือเทียบเทา ในเขตพืน้ ที่จังหวัดระนองและใกลเคียง ที่ตองการปรับวุฒิตัวเองใหสูงขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตน
และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปดโอกาสใหผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางการเกษตรนําความรูและ
ประสบการณมาทําการประเมินเทียบโอนเขาสูระบบหนวยกิตตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ได
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ มีผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่จงั หวัดระนองและ
ใกลเคียง เขารับการเทียบโอนประสบการณในระดับ ปวช. จํานวน 10 คน และระดับ ปวส. จํานวน 10 คน
- เชิงคุณภาพ ผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถใชวุฒิการศึกษาที่ได
จากการเทียบโอนประสบการณไปใชพัฒนาสมรรถนะตนเอง และเพิม่ รายได
7. การสนองนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดและเพิม่ โอกาสการศึกษาวิชาชีพ
ใหกวางขวางและตอเนื่อง สรางเสริมเติมปญญา และพัฒนาอาชีพ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 15 เรื่อง สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
การเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตของผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรมเปนการเปดโอกาสใหผทู ี่ตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองใหไดวฒ
ุ ิการศึกษาทีส่ ูงขึ้น

10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. 52

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.53

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. จัดทําประกาศและ
ประชาสัมพันธ
2. สํารวจความตองการ
ของผูประกอบอาชีพ
3. ดําเนินการเทียบโอน
ประสบการณ
4. สรุปผลการดําเนิน
การ
5. รายงานผล

11. งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,940 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

คาใชสอย
วัสดุสํานักงาน
รวม

บกศ.

3,000
940
3,940

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือวิชาอื่น
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท และโครงการ อาชีวศึกษาทวิภาคี
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
ผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมไดรับการเทียบโอน
ประสบการณ ในระดับ ปวช .จํานวน 10 คน และระดับ ปวส. จํานวน 10 คน
- โดยออม ผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม สามารถนําวุฒิการศึกษา
และความรูที่ไดรับไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือเพิ่มรายไดใหกับตนเอง
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ วิทยาลัยฯ มีผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมมาขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ทั้งในระดับ ปวช .และ ปวส .ตามเปาหมาย
- เชิงคุณภาพ ผูที่มาขอเทียบโอนประสบการณ สามารถนําวุฒิการศึกษาที่ไดรับไปพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได
จากงานอาชีพ

************************
โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. โครงการ

พัฒนาระบบงานทวิภาคี

2. ผูรับผิดชอบโครงการ

นางวิไลรัตน นิ้มสันติเจริญ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

3. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ปงบประมาณ ( ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 )

4. หลักการและเหตุผล
ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 และ กรอบแนวทางเพิ่มคุณภาพการบริหารและการจัดการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี กําหนดใหการจัดการศึกษาดําเนินไปเพื่อการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัด
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ การเพิ่ม
คุณวุฒกิ ารศึกษาใหกับพนักงานในสถานประกอบการโดยการเทียบโอนประสบการณวิชาชีพกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการ
ฝกประสบการณตรงใหกับผูเรียนโดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหผูเรียน เกิดความรู
ทักษะ และประสบการณที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา
บุคลากร จะเกิดขึ้นได โดยการรวมมือจากสถานประกอบการและหนวยงานดังกลาว ดังนัน้ การพัฒนาระบบงานทวิภาคี
ใหเกิดเปนเครือขายความรวมมือ เกิดการประสานงานรวมกัน ระหวาง สถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐจึงเปน
สิ่งจําเปน ทั้งนี้ โดยการประสานขอมูลจาก อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด แรงงาน
จังหวัด และพาณิชยจังหวัด เพื่อจัดทําฐานขอมูลกําลังคน และความตองการของสถานประกอบการในจังหวัด เพื่อ
ดําเนินการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลของงานทวิภาคี
5.2 เพื่อพัฒนาระบบเครือขายงานความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- ฐานขอมูลผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐที่เกีย่ วของกับสถานศึกษา ตามสาขางาน
- เครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่ลงนามความรวมมือ ตามสาขางาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ฐานขอมูลที่เปนปจจุบนั สืบคนไดงาย
- เครือขายความรวมมือที่พรอมใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามสาขางาน
7. การสนองนโยบาย
นโยบายการจัดแหลงเรียนรูท ี่หลากหลาย และการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ/หนวยงาน
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงานหรือชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ขอกําหนดที่ 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
ขอกําหนดที่ 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
โครงการพัฒนาระบบงานทวิภาคี เปนการจัดทําระบบฐานขอมูลและเครือขายความรวมมืออยางเปน
ทางการ โดยการจัดลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศติดตามนักศึกษาฝกงาน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ตค

1. เสนอโครงการและวางแผนงาน
2. จัดซื้อ จัดหา วัสดุ /จัดเตรียมงาน
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
เครือขายความรวมมือ
4. ประสานความรวมมือ
5. ตรวจสอบและแกไข
6. สรุปผลการดําเนินงาน

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

11. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนเงิน(บาท)
งปม.
บกศ.

ประเภทของงบประมาณ
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

-

3,000.7,000.10,000.-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น หรือ วิชาอื่น
-โครงการความรวมมือ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 โดยตรง - มีระบบฐานขอมูลที่สืบคนไดงาย และเกิดเครือขายความรวมมือที่มีประสิทธิภาพ
13.2โดยออม - การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
14 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ จํานวนฐานขอมูลตามสาขางานที่เปดสอนและจํานวนแหลงฝกงาน
- เชิงคุณภาพ ความรวมมือในการจัดการศึกษา
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
โดยบทบาท หนาที่ ของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คือการจัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุก
แผนกวิชาใหตรงกับโครงสรางของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน
ภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น สภาพ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ประสานงานกับแผนกวิชาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบเทียบ
โอนความรูและประสบการณวิชาชีพและสะสมหนวยกิต
ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดเปดสอน ประเภทวิชาเกษตรกรรม พานิชยกรรมบริหารธุรกิจ
และประมง ทัง้ ในระดับ ปวช. และ ปวส. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร สามารถสนองนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สนับสนุน สงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย
สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญ
 หาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ รวมทั้ง
รูจักการระดมทรัพยากรทั้งจากภายนอกและภายในมาใชจัดการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุกแผนกวิชาที่เปดสอน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอก
3. เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณและสะสมหนวยกิต
4. เพื่อสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและ
เนนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาอยางเปนระบบ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ 1.จัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะจํานวน 4 แผนกวิชา
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการอยางนอย 1 สาขางาน
3. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณและสะสมหนวยกิต
ใหกับผูเรียน จํานวน 10 คน
4. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเนนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาอยางเปนระบบ
ทุกคน
- เชิงคุณภาพ นักศึกษามีทักษะ ความรู ความชํานาญ ในสาขาวิชาที่เรียน เปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและสนองตอบกับความตองการของสถานประกอบการ

7. การสนองนโยบาย นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอที่ 1 การเพิ่มปริมาณผูเรียน
ขอที่ 3 การเทียบโอนประสบการณ
ขอที่ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
ขอที่ 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชีท้ ี่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑทกี่ ําหนดตามชั้นป
ตัวบงชีท้ ี่ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชีท้ ี่ 13 รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ตัวบงชีท้ ี่ 14 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
ตัวบงชีท้ ี่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
การจัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุกแผนกวิชาใหตรงกับโครงสรางของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย
ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จัดการเรียนการ
สอนระบบเทียบโอนความรูแ ละประสบการณวิชาชีพและสะสมหนวยกิต สงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย สามารถประยุกต
หลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัตงิ านอาชีพอยางเปนระบบ รวมทั้งรูจักการระดม
ทรัพยากรทั้งจากภายนอกและภายในมาใชจัดการเรียนการสอน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ
- มีบุคลากร ที่มีความรูความชํานาญดานวิชาการและวิชาชีพ
- มีอาคาร สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
-มีสถานประกอบการที่พรอมใหความรวมมือ

11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ไตรมาสที่ 1
ดําเนินงาน
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

ส.ค.

หมายเหตุ

ก.ย.

1.เสนอโครงการ

2.ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร
3. สรุปและรายงานผล

12. งบประมาณ……………………………………………………………..…………………………….
12.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

15,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

15,000

12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลและงานแนะแนวการศึกษา
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง วิทยาลัยมีแผนการเรียนฐานสมรรถนะที่พัฒนารวมกับสถานประกอบการ มีแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ นักศึกษามีความรู ทักษะ ความชํานาญ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
- โดยออม นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนด มีงานทําตามสาขาที่เรียนมา

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ 1.มีแผนการเรียนฐานสมรรถนะจํานวน 4 แผนกวิชา
2. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนารวมกับสถานประกอบการอยางนอย 1 สาขางาน
3. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณและสะสมหนวยกิต
ใหกับผูเรียน จํานวน 10 คน
4. ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ เนนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา
อยางเปนระบบ
- เชิงคุณภาพ นักศึกษามีทักษะ ความรู ความชํานาญ ในสาขาวิชาที่เรียน เปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและสนองตอบกับความตองการของสถานประกอบการ
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุโครงการเรียนการสอน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ครูประจําวิชา
3. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการจัดการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมตามสภาพจริง จึง
จําเปนตองมีการจัดทําสื่อและเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง เพื่อใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุฝก และวัสดุจัดทําสื่อในการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณประกอบในการเรียนการสอน
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ ใชประกอบการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1- ปวส. 2 จํานวนประมาณ
250 คน
- เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค
7. การสนองนโยบาย
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐาน
8. สาระสําคัญของโครงการ
จัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สื่อ ประกอบการสอน และวัสดุฝกในรายวิชาตาง ๆ
9. สถานะและความพรอมของโครงการ
มีครู บุคลากร จํานวน 25 คน และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 250 คน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. จัดชื้อวัสดุ
3. ดําเนินการตามโครงการ
4. สรุปผล

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ.

ไตรมาสที่ 4

มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย.

11. งบประมาณ 350,000 บาท
ประเภทของงบประมาณ /
งบรายจายยอย
งบดําเนินงาน
- คาวัสดุ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
งปม.

บกศ.

350,000
350,000

-

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น โครงการกิจกรรม อกท.
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง

ครู จํานวน 25 คน และนักเรียน นักศึกษา จํานวน 250 คน สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร
- โดยออม นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการแขงขันทักษะ อกท. และใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)

- เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จํานวน 250 คน มีวัสดุฝก และอุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ
- เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักสูตร
*****************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
4. ชื่อโครงการ จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน
5. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกฤษฎา บุญเรือง
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาคอมพิวเตอรรายวิชาที่สอนสวนใหญจะเปนรายวิชาปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอรจึงจําเปนที่
จะตองมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพื่อใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและผูเรียน
เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. วัตถุประสงค
3. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน
4. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
- มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น
- มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจัดการ เรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 เรื่อง หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 18 เรื่อง ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 22 เรื่อง ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เพื่อใหมีเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเพียงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ ระบบไฟฟาของหองเรียนมีความพรอม

11. แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมษ

ไตรมาสที่ 4

พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมัติ
2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ
3. สรุปผลการดําเนินการ
4. รายงานผลโครงการ
12. งบประมาณ 300,000 บาท
รายละเอียดคาใชจาย
ที่
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. โตะคอมพิวเตอร
3. เกาอี้
4. UPS

รายการ

จํานวน
15 เครื่อง
10 ตัว
10 ตัว
10 ตัว

รวม

งปม.
255,000
15,000
5,000
25,000
300,000

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น กิจกรรม อกท. และ งานฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
14.1 หองเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณ 15 เครื่อง สามารถใชงานดานการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
14.2 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรไดมีเครื่องคอมพิวเตอร ในการเรียนพรอม
14.3 นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอรไดใชเครื่องคอมพิวเตอร ในการเรียน

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
15.1 จากการประเมินความรูนักศึกษามีความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรดีขึ้น
15.2 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมดไดมเี ครื่องคอมพิวเตอรใชเรียนพรอม
15.3 นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมดมีคุณภาพทางการศึกษาเปนทีต่ องการของตลาดแรงงาน

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
งบประมาณประจําป 2553
7.
8.
9.
4.

ชื่อโครงการ จัดหาเครื่องพิมพดีดไทย-อังกฤษ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพวดี ศรีชู
ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาธุรกิจเกษตร เปนแผนกวิชาที่เปดการเรียนการสอนในสาขาวิชา การบัญชีและคอมพิวเตอรซึ่งในสาขาวิชาดังกลาว
จําเปนตองเรียนในรายวิชาพิมพดีดไทย และพิมพดีดอังกฤษ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน เปนรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนสวน
ใหญเปนการปฏิบัติอยูในหองเรียน จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองใหวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนที่พรอมใชงานอยูเสมอ
สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนและผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. วัตถุประสงค
5. เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณทใี่ ชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน
6. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. เปาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ มีวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและพรอมใชงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
- ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น
- มีวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนพรอมใชงานทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
7. การสนองนโยบาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจัดการ เรียนการสอนทั้งในและนอกระบบ
8. สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ เรียนการสอน
อยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา ระบบ ระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสงู สุด
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนเพียงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ มีความพรอมดานการเรียนการสอน แตขาดเครื่องพิมพดีไทย-อังกฤษ ที่
สามารถใชฝกปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

11. แผนการดําเนินงาน
หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย. ธค.

มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมษ

ไตรมาสที่ 4

พค. มิย. กค. สค. กย.

1. เสนอโครงการเพื่อขอ อนุมตั ิ
2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ
3. สรุปผลการดําเนินการ
4. รายงานผลโครงการ

12. งบประมาณ 1500,000 บาท
รายละเอียดคาใชจาย
1. เครื่องพิมพดีดไทย
2. เครื่องพิมพดีดอังกฤษ
รวม

10 เครื่อง
10 เครื่อง

30,000
30,000
150,000

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น กิจกรรม อกท. และ งานฝกอบรมและบริการวิชาชีพ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 หองเรียนมีเครื่องพิมพดีดไทย และพิมพดีดอังกฤษ ประมาณ 20 เครื่องที่สามารถใชงานดานการเรียนการ สอนอยางมี ประสิทธิภาพ
13.2 นักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม
13.3 นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจเกษตรไดใชวัสดุและอุปกรณในการเรียนดวย

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
14.1 จากการประเมินความรูนักศึกษามีความสามารถใชเครื่องพิมพดดี ดีขึ้น
14.2 นักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรทั้งหมดไดมีวัสดุและอุปกรณการเรียนพรอม
14.3 นักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรทั้งหมดมีคณ
ุ ภาพทางการศึกษาเปนทีต่ องการของตลาดแรงงาน

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
งบประมาณประจําป 2553
1. โครงการ แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
การแนะแนวการศึกษาเปนการแนะแนวทางการประกอบอาชีพ ,การศึกษาตอ เพื่อให
ผูเรียน
ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษาแกนักเรียน
นักศึกษาผูปกครองที่
มีปญหาดานตาง ๆ และประสานงานกับทุกฝายในการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง ดี มีสุข
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อแนะแนวการศึกษาตอ และแนวทางการออกไปประกอบอาชีพแกนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา
2. เพื่อใหคําปรึกษาแกนักเรียนนักศึกษา ผูปกครองที่มีปญหาดานตาง ๆ
3. ดําเนินงานกองทุนใหกยู มื เพื่อการศึกษา
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ .1 นักศึกษาจํานวน 300 คน รับทราบขอมูลขาวสารของงานแนะแนว
- เชิงคุณภาพ นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอ ,มีงานทํา ,ลดภาวะการออกระหวางเรียน
7. การสนองนโยบาย…………………………………………………………………………………………….
เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวการอาชีวศึกษา
สรางงานสรางรายไดฝกเปนเถาแก
ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไร ตองไดเรียนสาขาวิชานั้น
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 เรื่อง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ เกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 10 เรื่อง รอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอ,มีงานทํา,ลดภาวะการออกระหวางเรียน

8. แผนการดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.

1. เสนอโครงการ
2. จัดนิทรรศการ

.3กิจกรรมแนะ
แนวภายนอก
4. จัดสรรนักศึกษา
ระบบโควตา
5. บริการ
สารสนเทศ และ
แนะแนวภายใน
.6ปจฉิมนิเทศและ
พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร
7. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม
8.สงแบบสํารวจ
นักศึกษา
9. สรุปและ
รายงานผล

.

.

หมายเหตุ

11. งบประมาณ 15,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย

-

- คาวัสดุ

15,000

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ

รวม

15,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับงานทะเบียนและงานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและมีแนวทางการศึกษาตอ
- โดยออม นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอมีงานทํา
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ นักศึกษาจํานวน 300 คน รับทราบขอมูลขาวสารงานแนะแนว
- เชิงคุณภาพ นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอ,มีงานทํา,ลดภาวการณออกระหวางเรียน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการแนะแนวสัญจร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางจรรยาลักษณ ศรีชะฎา
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 31 พฤษภาคม 2553
4. หลักการและเหตุผล
การศึกษาที่พึงประสงคในอนาคตนอกจากเปนการศึกษาเพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีคุณภาพทั้งดานความรู
ความคิด ทักษะ และเจตคติ ที่จะใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคม และสิ่งแวดลอมที่ตนเองมีสวนรวมแลว
นักศึกษา ครู-อาจารย จะตองแนะแนวขอมูลที่ถูกตองดานวิชาชีพที่เปนไปไดแกผูเรียนดวยวาวิชาชีพใดเหมาะสมกับผูเรียน
และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ดังนัน้ โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาดานวิชาชีพ “
อาชีวศึกษาเกษตร ” จึงเปนสิ่งที่ควรจะนําเสนอใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายไดเขาใจ เพราะเปน
อีกวิชาชีพหนึง่ หรือทางเลือกหนึ่งทีน่ ักเรียนมีอนาคตที่ชัดเจน ดานปริญญาตรี สายปฏิบัติการสําหรับนักเรียนที่มีทุนและ
ปจจัยที่เกี่ยวของไมสมบูรณ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจปจจุบนั
ประเทศไทยยังขาดบุคลากรดานอาชีวศึกษาอีกมาก
โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาครัฐบาล นักวิชาการดานการเกษตร ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 สงเสริมใหผูเรียน เรียนตามความถนัด และมีความสุขสอดคลองพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 มาตรา
8 ไดกําหนดใหจัดการศึกษาเปน 3 รูปแบบ หรือ 3 ตอน ระดับ ปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี สายปฏิบัติการ ดังนั้น
“โครงการแนะแนวสัญจร”
เปนสิ่งที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จึงไดดําเนินโครงการและเสนอผาน
สถานศึกษา และเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ไดใหการสนับสนุนตอไป อยางมีคุณภาพ “สมกับพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ผูซึ่งคือศาสตรของแผนดิน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขอมูลการศึกษาวิชาชีพที่ถูกตอง สําหรับนักเรียน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทีใ่ กล
สําเร็จการศึกษาและผูสนใจทั่วไป
2. เพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษาใหเปนทีร่ ูเผยแพรทั่วไป
3. เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรใหมากขึ้น
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ .1ใหขอมูลดานการจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาใหแกนักเรียน และผูสนใจภายใน
ทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 2,000 คน
2. ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา อยางนอย รอยละ 50 ของพื้นที่บริการ
3. มีนักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากขึ้น

- เชิงคุณภาพ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูลของวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น

7. การสนองนโยบาย…………………………………………………………………………………………….
1. เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวการอาชีวศึกษา เพิ่มปริมาณผูเรียน อาชีวศึกษา: สายสามัญ
50 : 50
2. ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไร ตองไดเรียนสาขาวิชานั้นและเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพและ
มีความสุข
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 เรื่อง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ เกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 10 เรื่อง รอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
นักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากขึ้น
10.แผนการดําเนินการ
ขั้นตอนการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่4
หมายเหตุ
ดําเนินงาน
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.
1. เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะ

กรรมการฯ
.3จัดทําหนังสือ
ติดตอติดตอ
ประสานงานกับ
โรงเรียน ชุมชน
เกี่ยวกับบริการ
แนะแนวสัญจร
ของสถานศึกษา
4. จัดทําสื่อในการ
แนะแนว เชน วีดี
ทัศน เอกสารแผน
พับ
5. กําหนดตาราง
วัน เวลา การแนะ

.

.

.6สรุปและ
รายงานผล

11. งบประมาณ 30,000 บาท
11.1 รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

บกศ.

-

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ

-

- คาตอบแทน

-

- ใชสอย

7,000

- คาวัสดุ

23,000
-

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ

รวม

30,000

11.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับงานทะเบียนและงานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง นักเรียนและผูสนใจภายในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง ไดรับทราบขอมูลดานการจัดการศึกษา
วิชาชีพอาชีวเกษตรที่ถูกตองของสถานศึกษา
- โดยออม มีนักเรียนและผูส นใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากขึ้น
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)

- เชิงปริมาณ นักศึกษาและผูสนใจภายในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียง ไดรับทราบขอมูลดานการจัดการศึกษา
วิชาชีพของสถานศึกษา จํานวน 2,000 คน นักเรียน ระดับปวช. เพิ่มขึ้น 90-120 คน
- เชิงคุณภาพ มีนักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากขึน้
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการสวัสดิการและพยาบาล
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสุมนา หงอสกุล
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2552– 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 หนาที่
ของงานและแผนก กําหนดให งานสวัสดิการและพยาบาลมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดหาเครื่องมือ
เวชภัณฑ เพื่อปฐมพยาบาลและการใหการบริการสุขภาพแกนกั เรียนนักศึกษา และผูเขารับการอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษา ผูเขารับการอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา ให
คําปรึกษาและทําหนาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพรความรูเกีย่ วกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ทั้งการ
ปองกันและรักษา
ในการนี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนด ในเรื่องดังกลาว และสอดคลองกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 31 ที่ระบุให
สถานศึกษาตองมีการจัดใหบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ใหกับผูเรียนทัง้ หมด งานสวัสดิการและพยาบาล
จึงขอจัดทําโครงการสวัสดิการและพยาบาล ในปงบประมาณ 2553 นี้
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาเครื่องมือ เวชภัณฑ และจัดหองปฐมพยาบาลใหเหมาะสมเพียงพอแกการใหการบริการ
2. เพื่อปฐมพยาบาลนักเรียนนักศึกษา ผูเขารับการอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
3. เพื่อใหคําปรึกษาและทําหนาที่เกีย่ วกับสุขภาพอนามัย
4. เพื่อจัดการระบบสุขอนามัยในโรงอาหารและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร
5. เพื่ออบรมเผยแพรความรูเ กี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ทั้งการปองกันและรักษา
6. จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการทําประกันอุบัติเหตุหมูของนักเรียนนักศึกษา

6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
ดําเนินโครงการสวัสดิการและพยาบาล เพื่อการใหบริการสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษา จํานวนประมาณ 350 คน
โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมด 7 กิจกรรม ไดแก
1) กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือเวชภัณฑ
2) กิจกรรมการจัดหองปฐมพยาบาล 3) กิจกรรมการปฐมพยาบาล
4) กิจกรรมใหคําปรึกษาและทําหนาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
5) กิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ทั้งการปองกันและรักษา
6) กิจกรรมการจัดระบบสุขอนามัยในโรงอาหารและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร
7) กิจกรรมรณรงคเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการทําประกันอุบัติเหตุหมูของนักเรียนนักศึกษา
- เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดรับการการบริการทางสุขภาพ อยางทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
7. การสนองนโยบาย
นโยบายดานการพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตรที่ 2 การจัดปจจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
8. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
โครงการสวัสดิการและพยาบาล มีวัตถุประสงค เพื่อใหการบริการสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษา โดยมีกิจกรรม
ดําเนินงาน 7 กิจกรรม ไดแก
1) กิจกรรมการจัดหาเครื่องมือเวชภัณฑ
2) กิจกรรมการจัดหองปฐมพยาบาล
3) กิจกรรมการปฐมพยาบาล
4) กิจกรรมใหคําปรึกษาและทําหนาที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
5) กิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ทั้งการปองกันและรักษา
6) กิจกรรมการจัดระบบสุขอนามัยในโรงอาหารและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร
7) กิจกรรมรณรงคเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และการทําประกันอุบัติเหตุหมูของนักเรียนนักศึกษา
9. สถานะและความพรอมของโครงการ
มีหองพยาบาลอยูในสถานที่เหมาะสม แตยังมีสภาพไมสมบูรณตอการใชงาน ตองปรับปรุงใหดีขึ้นทั้งดานความ
สะอาด ความสวยงาม และขาดเครื่องมืออุปกรณหลายประเภทที่อํานวยความสะดวกตอการรักษาพยาบาลเบื้องตนและการ
ใหบริการทางสุขภาพพลานามัย
10. แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนิน
หมาย
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
เหตุ
โครงการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วางแผนการจัดทํา
โครงการ
2. ดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย
3. ตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการ
4. สรุปและรายงานผล

11. งบประมาณ รวม 35,000 บาท
รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจาย
จํานวนเงินทีไ่ ดรับจัดสรร (บาท)
ยอย
งปม.
บกศ.
1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- - คาตอบแทน
- - ใชสอย
29,000 - คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
- 4. งบลงทุน
6,000 - คาครุภัณฑ
รวม
35,000 รายละเอียดคาใชจาย (ดังตารางที่แนบ)
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น
โครงการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา วิชาเพศศึกษา และงานในฝายพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
นักเรียนนักศึกษา ไดรับการบริการสุขภาพอนามัยอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
อยางถูกวิธี

- โดยออม
นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สามารถปองกันโรคระบาดรายแรงไมใหเกิดขึน้ ภายในวิทยาลัยฯ
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI)
- เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษา จํานวนประมาณ 350 คนไดรบั การรักษาพยาบาลเบื้องตนและการบริการทางสุขภาพพลานามัย
อยางมีประสิทธิภาพ
- เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและผูปกครองที่มีตอการดูแลสุขภาพพลานามัยของวิทยาลัยฯ อยูใ นระดับ
มาก
************************
โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ งานครูที่ปรึกษา
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเชียง เกิดแกวและครูทปี่ รึกษา
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ครูที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลนักเรียนนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งในดานการเรียน ความประพฤติ
ระเบียบวินัย และขอบังคับ รวมทั้งสวัสดิการและบริการตาง ๆ จัดทํา เก็บ รวบรวมประวัติ ขอมูลการเรียน และพฤติกรรมติดตาม
ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมชมรม ติดตาม ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม ชมรม ติดตอ
ประสานงานกับผูปกครอง พรอมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ ประสานงานและให
ความรวมมือกับแผนกวิชา ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปและตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษามากกวา 25 ครั้ง/ปการศึกษา
2.เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง นักศึกษา ผูปกครองและวิทยาลัย
3. เพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
4. เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษา
6. เปาหมาย

- เชิงปริมาณ
1.ผูเรียนพบครูที่ปรึกษามากกวา 25 ครั้ง/ปการศึกษา
2. ครูที่ปรึกษา เยีย่ มบานนักศึกษาในที่ปรึกษามากกวารอยละ 60
- เชิงคุณภาพ
1. เพิ่มจํานวน ปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา

2. สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางวิทยาลัย นักศึกษาและผูปกครอง
7. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สอศ.และรัฐบาล
8.สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชีท้ ี่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชีท้ ี่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชีท้ ี่ 30 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 32 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชีท้ ี่ 45 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ ครูที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลนักเรียนนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งในดานการ
เรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัย ขอบังคับ ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปและตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา และกอใหเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

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

1.เสนอโครงการ
2.แตงตั้งครูที่ปรึกษา
3.ขออนุญาตจัดชื้อ/จัดจาง
4. ดําเนินการตามแผน
5. สรุปและรายงานผล

11. งบประมาณในโครงการ

รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภทของงบประมาณ

จํานวนเงินจัดสรร

หมายเหตุ

งปม.

บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

8,300

3. งบลงทุน(ครุภัณฑ)

-

3,700

4. งบอุดหนุน

-

-

-

12,000

1. งบบุคลากร(คาจางชั่วคราว)
2. งบดําเนินการ - คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ

รวม

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น

โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา โครงการพัฒนาที่
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. เพื่อจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษามากกวา 25 ครั้ง/ปการศึกษา
2. เพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา
3. จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มจํานวนมากขึ้น
- โดยออม
1.เพื่อสรางสัมพันธภาพทีด่ ีระหวาง นักศึกษา ผูปกครองและวิทยาลัย
2. ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาทและกิจกรรมของสถานศึกษามากขึ้น
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ จัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษามากกวา 25 ครั้ง/ปการศึกษา จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มจํานวนมากขึ้น

- เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้น ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาท
และกิจกรรมของสถานศึกษามากขึ้น
************************

โครงการ วิทยาลัยเกษตรแลละเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายเชียง เกิดแกวและนายอรุณ หวังอารี
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 47 และ 48 ได
กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน โดยมุงประโยชนสูงสุด
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง ซึ่งในการพัฒนาผูเรียนนั้นสถานศึกษาตองมีโครงการที่สงเสริมดานวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ สงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ผลใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปและ
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ
2.เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
4. เพื่อใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปและตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
6. เปาหมาย

- เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการทีว่ ิทยาลัยฯจัดใหไมนอยกวา 3 เรื่อง
2. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ

3. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
- เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาทุกสาขางานมีความรูดานวิชาการ
2. นักศึกษาทุกสาขางานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. นักศึกษาทุกสาขางานมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
7. การสนองนโยบาย สนองนโยบาย สอศ.และรัฐบาล
8.สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป

ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธดี
ตัวบงชี้ที่ 6 ,7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชีท้ ี่ 25 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชีท้ ี่ 33 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทัง้ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสมั พันธ
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา(ประเมินคุณภาพภายนอก)
ตัวบงชี้ที่ 3.9 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ สถานศึกษามีโครงการที่สงเสริมดานวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
สงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ผลใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นปและตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาและกอใหเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
10. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.เสนอโครงการ
2.ขออนุญาตจัดชื้อ/จัดจาง

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

3. ดําเนินการตามแผน
4. สรุปและรายงานผล

11. งบประมาณในโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเภทของงบประมาณ

2. งบดําเนินการ - คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบลงทุน(ครุภัณฑ)
รวม

จํานวนเงินจัดสรร

หมายเหตุ

งปม.

บกศ.

-

-

-

-

-

3,000

-

-

-

3,000

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น

โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา โครงการพัฒนาที่
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง
1. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการไมนอยกวา 3 เรื่อง
2. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
- โดยออม
1.เพื่อสรางสัมพันธภาพทีด่ ีระหวาง นักศึกษา ผูปกครองและวิทยาลัย
2. ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาทและกิจกรรมของสถานศึกษามากขึ้น
3. เพื่อใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กาํ หนดตามชัน้ ปและตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ผูเรียนทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ ไมนอยกวา 3 ครั้ง
- เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้น ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาทและกิจกรรมของ
สถานศึกษามากขึ้น

************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายอรุณ หวังอารี
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเปนกิจกรรมที่ใชในการพัฒนาผูเรียน ดานพุทธพิสัยทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย ประกอบดวยกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น วันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. 2542 จึงจัดใหมีกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาควบคูก ับการเรียนการสอน
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนใหมีความรูแ ละความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนวันสําคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
2. เพื่อใหผูเรียนมีกจิ กรรมในการพัฒนาตนเองทั้งทางดานรางกาย จิตใจ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
3. เพื่อเพิ่มประสบการณผูเรียนในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เพื่อใหสอดคลองกับหัวขอการประกันคุณภาพในวิทยาลัยฯ
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
1. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมวิชาการ จํานวน 2 ครั้ง

2. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และศิลปวัฒนธรรม อยางนอย 3 ครั้ง
3. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอยางนอย 2 ครั้ง
4. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและหนวยงานอื่น 3 ครั้ง
- เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูเขาใจและมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
2. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรักในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น
3. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีสขุ ภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง เพิ่มพูนทักษะดานกีฬาและ
มีความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น
4. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารวมทั้งสถานศึกษามีความสัมพันธอันดีกับชุมชน
7. การสนองนโยบาย - สนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ศาสนา และการศึกษา
- สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 เรื่องผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 2 ,3 , 5 ,12
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
- มาตรฐานที่ 2 เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 15 , 19
ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
- มาตรฐานที่ 3 เรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 33 , 34
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทัง้ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9.สรุปสาระสําคัญของโครงการ
เปนการบูรณาการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการเรียนการสอนของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีการพัฒนา ดานพุทธ
พิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยจากการเขารวมประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมกีฬา การบริการชุมชนกอใหเกิดความรักสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีตอชุมชน
10. สถานะและความพรอมของโครงการ
มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2550 ตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางประสบการณแกนกั เรียนนักศึกษา

11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1.วางแผนจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม

2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ

4. สรุปและรายงานผล

12. งบประมาณ ใชงบประมาณรวม 48,000 บาท รายละเอียดคาใชจา ยแยกตามงบรายจายดังนี้
จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย
1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน
รวม

งปม.

บกศ.

48,000

48,000

12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับทุกโครงการรายวิชาในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.และปวส.รวมทั้งโครงการพัฒนาสถานศึกษา

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง - ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรัก ตระหนัก สามัคคี และมีจติ สํานึกที่ดีตอวันสําคัญของ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย
- โดยออม - กอใหเกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธอนั ดีระหวางผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษา และชุมชน
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมแตละกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 60
- เชิงคุณภาพ เกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน และ
สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสํานักงานโครงการพิเศษ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากสํานักงานโครงการพิเศษ ไมทจี่ ัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย เนือ่ งจากขาดอุปกรณหลายอยาง เชน ตูเก็บเอกสารและอุปกรณจําเปนตองใช ดังนัน้ ทางฝายจึงจําเปนและมี
ความตองการตูเก็บเอกสารตามเหตุผลที่ไดชี้แจงมา
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงสํานักงานโครงการพิเศษใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรม 5 ส.
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ มีตูเก็บเอกสารเปนสัดสวน จํานวน 1 ตู
- เชิงคุณภาพ การเก็บเอกสารเปนระบบ มีระเบียบและสวยงามหองทํางานมีความเปนระเบียบยิ่งขึน้
7. แผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.เสนอโครงการขออนุมัติ
2. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ

3. สรุปและรายงานผล

8. งบประมาณ ใชงบประมาณรวม 5,000 บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี้
จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย
1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน
รวม
12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

งปม.

5,000
5,000

บกศ.

หมาย
เหตุ

9. สถานที่การดําเนินงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สํานักงานโครงการพิเศษ
10. ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-ไมม-ี
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง สํานักงานโครงการพิเศษมีความเปนระเบียบเรียบรอย
- โดยออม - การเก็บเอกสารเปนระบบ สามารถคนขอมูลไดงาย
12. การติดตามและประเมินผล
โดยสังเกตการณใชอุปกรณสํานักงาน ความเปนระบบ ระเบียบ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีตูเอกสารชนิดบานเลื่อนเก็บแฟมและเอกสารตาง ๆ
- เชิงคุณภาพ การใชตูเก็บเอกสารเก็บเอกสารที่สําคัญไดอยางเปนระบบและมีระเบียบ
************************

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
งบประมาณประจําป 2553
1. ชื่อโครงการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายอรุณ หวังอารี
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนกิจกรรมของสมาชิก ดําเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิกภายใตการใหคําแนะนําสนับสนุนและ
การกํากับดูแล เปนกิจกรรมที่จัดควบคูไปกับการเรียนการสอนและเปนองคประกอบหนึ่งในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร
ใหประสบผลสําเร็จ แนวการจัดกิจกรรมขอองคการไดมีการพัฒนาใหเหมาะสมตามยุคสมัย ทําใหการดําเนินกิจกรรม
สอดคลองกับการเรียนการสอน เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางแทจริง รวมทั้งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะความ
เปนผูนํา มีทักษะประสบการณจริงและเปนที่ยอมรับของสังคม
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพของผูเรียน
2. เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะความเปนผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและอยูใ นสังคมได
อยางมีความสุข

3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
1. ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการอกท.ระดับหนวย ทุกคน
ระดับภาค รอยละ 60 และระดับชาติ รอยละ 30
2. ผูเรียนจัดทําโครงการและไดรับการเลื่อนระดับหนวย 15 คน ระดับภาค 10 คน
และเลื่อนระดับชาติ 5 คน
- เชิงคุณภาพ
1. ผูเรียนมีความรู ทักษะประสบการณในวิชาชีพเปนทีย่ อมรับของสังคม
2. ผูเรียนมีลักษณะความเปนผูนํา เปนพลเมืองดี อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. ผูเรียนมีเงินฝากเพื่อเปนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น
7. การสนองนโยบาย - สนองนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การสืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม ศาสนา และการศึกษา
- สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 เรื่องผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง ตัวบงชี้ที่ 2 ,3 , 5 ,12
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุลกิ ภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียน
- มาตรฐานที่ 2 เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงชีท้ ี่ 15 , 19
ตัวบงชี้ที่ 15 สถานศึกษาจัดการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
ตัวบงชี้ที่ 19 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ
- มาตรฐานที่ 3 เรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 33 , 34

ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทัง้ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- มาตรฐานที่ 5 เรื่องนวัตกรรมและการวิจัย ตัวบงชี้ที่ 37, 38
ตัวบงชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงการวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 38 จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจยั โครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ
เปนองคการทีม่ ุงพัฒนาผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ มีลักษณะความเปนผูนํา ทํางานและอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยเปนประมุข
10. สถานะและความพรอมของโครงการ
มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2550 ตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางประสบการณแกนกั เรียนนักศึกษา

11. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1.วางแผนจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม

2. เสนอโครงการขออนุมัติ
3. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ

4. สรุปและรายงานผล
12. งบประมาณ ใชงบประมาณรวม 345,000 บาท รายละเอียดคาใชจา ยแยกตามงบรายจายดังนี้

ก.ย.

หมาย
เหตุ

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
งปม.

1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ

บกศ.

180,000
140,000
-

3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
รวม

25,000
345,000

12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น เชื่อมโยงกับทุกโครงการรายวิชาในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.และปวส.รวมทั้งโครงการพัฒนาสถานศึกษา
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง ผูเรียนมีคุณภาพ มีความเปนเลิศและมีความมัน่ ใจในวิชาชีพ มีลักษณะความเปนผูนํา ทํางานและอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยเปนประมุข
- โดยออม กอใหเกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษา
อาชีวเกษตรทั่วประเทศ

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม ไมนอ ยกวารอยละ 70
ผูเรียนจัดทําโครงการและมีการเลื่อนระดับเปนสมาชิกระดับหนวย,ภาค,ชาติ รวมกัน
แลวไมนอยกวา 30 คน
- เชิงคุณภาพ ผูเรียนมีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพ เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
และผูประกอบการ รวมทั้งเปนทีย่ อมรับของผูปกครองและชุมชน
************************

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ประจําปงบประมาณ 2553
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553
4. หลักการและเหตุผล เนื่องจากฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ไดกนั้ และจัดทําหองทํางานใหม ระบบการเก็บ
เอกสารยังไมเปนระบบ ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากขาดอุปกรณหลายอยาง เชนตูเก็บเอกสารและอุปกรณ
จําเปนตองใช ดังนั้นทางฝายจึงจําเปนและมีความตองการตูเก็บเอกสารตามเหตุผลที่ไดชี้แจงมา
5. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาหองฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรม 5 ส. ในหองทํางาน
6. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ มีตูเก็บเอกสารเปนสัดสวน จํานวน 1 ตู
- เชิงคุณภาพ การเก็บเอกสารเปนระบบ มีระเบียบและสวยงามหองทํางานมีความเปนระเบียบยิ่งขึน้
7. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3

มี.ค.

เม.ย

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมาย
เหตุ

1.เสนอโครงการขออนุมัติ
2. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ

3. สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ ใชงบประมาณรวม 50,000 บาท รายละเอียดคาใชจา ยแยกตามงบรายจายดังนี้
12.2 รายละเอียดคาใชจาย ( ดังตารางที่แนบ)

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)
ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย
1. งบบุคลากร
- คาจางลูกจางชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- ใชสอย
- คาวัสดุ
3. งบอุดหนุน
4. งบลงทุน
- คาครุภณ
ั ฑ ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน
รวม

งปม.

บกศ.

50,000
50,000

9. สถานที่
การดําเนินงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง หองทํางานรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

10. ปญหาและอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น
-ไมม-ี
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- โดยตรง หองทํางานมีของรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามีความเปนระเบียบเรียบรอย
- โดยออม - การเก็บเอกสารเปนระบบ สามารถคนขอมูลไดงาย
12. การติดตามและประเมินผล
โดยสังเกตการณใชอุปกรณสํานักงาน ความเปนระบบ ระเบียบ
13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
- เชิงปริมาณ มีตูเอกสารชนิดบานเลื่อนเก็บแฟมและเอกสารตาง ๆ
- เชิงคุณภาพ การใชตูเก็บเอกสารเก็บเอกสารที่สําคัญไดอยางเปนระบบและมีระเบียบ
************************

รายละเอียดงบประมาณจัดสรรแตละโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

โครงการ / รายการ
บริหารทั่วไป
เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
เงินคาจางประจํา
คาครองชีพ
คาสาธารณูปโภค
ทุนอุดหนุน นักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ
ครุภัณฑ ที่ดนิ สิ่งกอสราง
คาตอบแทนพนักงานราชการ
เดินทางไปราชการ
คาอาหารทําการนอกเวลา
เงินประกันสังคม
คาจางลูกจางชัว่ คราว
สํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
รวมเงินบริหารทั่วไป 11 รายการ
ฝายบริหารทรัพยากร
โครงการงานบริหารงานทั่วไป
โครงการงานการบัญชี
โครงการงานการเงิน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร
โครงการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรสาย
สนับสนุน
โครงการงานทะเบียน
โครงการงานอาคารสถานที่
โครงการบริการพัสดุกลาง
โครงการซอมบํารุงยานพาหนะและขนสง
โครงการซอมบํารุง วัสดุ-ครุภัณฑ

ทั้งหมด

งบประมาณจัดสรร (บาท)
งปม. การศึกษา บกศ.

งบสนับสนุน

ขั้นพื้นฐาน

จากหนวยงานอื่น

50,000
-

-

352,044 150,000 150,000
52,044
150,000
150,000
50,065
12,205
37,860
852,480
426,000 426,480
1,000,000
1,000,000
35,571,028 32,431,439 1,423,205 1,716,384

-

7,498,772
1,159,200
2,875,483
59,160
500,000
785,000
20,140,000
148,824

40,000
10,000
30,000
12,000
147,956
14,926
188,074
500,000
100,000
100,000

7,498,772
1,159,200
2,875,483
59,160
400,000
20,140,000
148,824

30,000
-

50,000
785,000
-

20,000
6,000
20,000
10,000

20,000
4,000
10,000
2,000

-

10,926
138,074
170,000
70,000
70,000

147,956
4,000
50,000
300,000
30,000
30,000

-

รายละเอียดงบประมาณจัดสรรแตละโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553

ลําดับ
ที่

โครงการ / รายการ

ขั้นพื้นฐาน

โครงการงานประชาสัมพันธ
รวมโครงการฝายบริหารทรัพยากร
ฝายแผนงานและความรวมมือ

1
2
3
4

โครงการงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

งบ
สนับสนุน
จาก
หนวยงาน
อื่น

10

5

ทั้งหมด

งบประมาณจัดสรร (บาท)
งปม. การศึกษา บกศ.

โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
ปรับปรุงสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ

โครงการประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยเบื้องตนและ
การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอ มูล
โครงการงานประกันคุณภาพ
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศ
โครงการมะมวงหิมพานต
โครงการปาลมน้ํามันเชิงธุรกิจ
โครงการไมดอกไมประดับเพื่อการคา
โครงการผลิตกอนเชื้อเห็ดเพื่อจําหนายและบริการ
โครงการผลิตพืชผักฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ

โครงการซอมบํารุงเครื่องทุนแรงฟารม
โครงการไกไข
โครงการสุกรเพื่อการคา
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ
โครงการเลี้ยงสุกรขุน
โครงการสงเสริมและเผยแพรการเกษตรผสมผสานตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม)

5,000
1,147,956

30,000

4,000
519,000

1,000
598,956

-

10,000
15,000
15,000

-

8,000
10,000
10,000

2,000
5,000
5,000

-

10,000

-

5,000

5,000

-

15,000
26,000
14,000
20,000
10,000
280,000
30,000
40,000
30,000
50,000
300,000
100,000
20,000
110,000

1,000
25,000
5,000
5,000
5,000
10,000
25,000
16,000
1,000
25,000

10,000
20,000
10,000
15,000
1,000
50,000
5,000
10,000
5,000
10,000
50,000
30,000
5,000
30,000

5,000
6,000
4,000
5,000
8,000
205,000
20,000
25,000
20,000
30,000
225,000
54,000
14,000
55,000

-

20,000

-

15,000

5,000

-

รายละเอียดงบประมาณจัดสรรแตละโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553
ลําดับ
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการ / รายการ

ทั้งหมด

งบประมาณจัดสรร (บาท)
งปม. การศึกษา บกศ.
ขั้นพื้นฐาน

งบ
สนับสนุน
จาก
หนวยงาน
อื่น

15,000
โครงการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา
1,000
100,000
โครงการเพาะขยายพันธุปลา
20,000
100,000
โครงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
16,000
160,000
โครงการเลี้ยงกุงทะเล
25,000
29,000
โครงการเลี้ยงปลาในบอดิน
4,000
โครงการทดลองวิจัยการเพาะขยายพันธุปลาสลิตใน
12,000
บอดิน
2,000
โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัยของ
14,000
นักศึกษาและบุคลากร
2,000
25,000
โครงการพัฒนางานฟารม
2,000
50,000
โครงการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
10,000
รวมฝายแผนงานและความรวมมือ
1,600,000 200,000
ฝายวิชาการ
โครงการพัฒนาหองสื่อโสตแผนกวิชาสามัญ
17,700
สัมพันธ
โครงการพัฒนาปรับปรุงสํานักงานแผนกวิชาพืช
16,000
ศาสตร
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชี
4,000
โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
13,000
โครงการพัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร
17,800
โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางกลเกษตร
15,000
โครงการพัฒนาแผนกวิชาประมง
15,700
โครงการพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
16,355
โครงการพัฒนาครูและบุลากรดานการผลิตสื่อการ
30,000
เรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร
-

4,000
30,000
30,000
40,000
5,000

10,000
50,000
54,000
95,000
20,000

-

5,000

5,000

-

2,000
3,000
10,000
413,000

10,000
10,000
30,000
987,000

-

13,700

4,000

-

12,000
3,500
11,500
13,800
13,000
13,700
14,355

4,000
500
1,500
4,000
2,000
2,000
2,000

-

25,000

5,000

-

รายละเอียดงบประมาณจัดสรรแตละโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553
ลําดับ
ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ / รายการ

ทั้งหมด

งบประมาณจัดสรร (บาท)
งปม. การศึกษา บกศ.
ขั้นพื้นฐาน

งบ
สนับสนุน
จาก
หนวยงาน
อื่น

โครงการพัฒนางานวิทยบริการและหองสมุด
60,000
โครงการติดตั้งผามานอาคารศูนยวิทยบริการ
50,000
โครงการงานวัดผลและประเมินผล
26,060
โครงการเทียบโอนประสบการณใหกับผูใช
3,940
แรงงานและผูป ระกอบอาชีพเกษตร
โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15,000
โครงการเรียนการสอน
350,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
300,000
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเครือ่ งพิมพดีดไทย-อังกฤษ 150,000
รวมฝายวิชาการ
1,110,555
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
15,000
โครงการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
30,000
โครงการแนะแนวสัญจร
35,000
โครงการสวัสดิการและพยาบาล
12,000
โครงการงานครูที่ปรึกษา
2,000
โครงการดวยรักและหวงใย
โครงการสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม
3,000
คานิยมที่ดีงาม
โครงการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
48,000
โครงการปรับปรุงพัฒนาสํานักงานโครงการพิเศษ
5,000
โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
345,000
ไทย
โครงการพัฒนาฝายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5,000
รวมฝายพัฒนาการศึกษา
500,000

-

50,000
40,000
25,000

10,000
10,000
1,060

-

-

9,000
11,240
100,000
355,795

3,940
1,000
3,760
250,000
300,000
150,000
754,760

-

-

10,000
25,000
30,000
10,000
1,000

5,000
5,000
5,000
2,000
1,000

-

-

2,000
40,000
4,000

1,000
8,000
1,000

-

95,000
5,000
222,000

200,000
228,000

-

50,000
50,000

รายละเอียดงบประมาณจัดสรรแตละโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

โครงการ / รายการ

ทั้งหมด

งบประมาณจัดสรร (บาท)
งปม. การศึกษา บกศ.
ขั้นพื้นฐาน

งบ
สนับสนุน
จาก
หนวยงาน
อื่น

งานตามนโยบาย
โครงการการฝกอบรม 108 อาชีพ
180,000
180,000
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
100,000
100,000
โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรระยะสั้น
180,000
180,000
โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
550,000
550,000
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
240,000
สิ่งประดิษฐคนรุนใหม
240,000
โครงการคุณธรรมนําความรู
120,000
120,000
โครงการเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
320,000
320,000
โครงการอาชีวะศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
126,000
126,000
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
35,000
35,000
โครงการสรางงานสรางอาชีพ
450,000
450,000
รวมงานตามนโยบาย
2,301,000 2,301,000
งบสนับสนุนจากจังหวัดระนอง
โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
450,000
450,000
รวมทั้งหมด
42,680,539 35,012,439 2,933,000 4,285,100 450,000
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ครุภัณฑ ทีด่ ิน สิ่งกอสราง ที่จัดซื้อดวยเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

1
2

รายการ
ครุภัณฑ
ชุดครุภัณฑปฏิบัติการพื้นฐานดานสัตวศาสตร
ชุดครุภัณฑปฏิบัติการพื้นฐานดานพืชศาสตร
ชุดครุภัณฑปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชุดครุภัณฑประมง
ชุดครุภัณฑฟก ไขปลานิล
ชุดครุภัณฑสัตวน้ําชายฝง(เครื่องสูบน้ํา)
รวม
ที่ดิน สิ่งกอสราง
คากอสรางอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
ปรับปรุงโรงเรือน
ปรับปรุงโรงฝกงาน โรงอาหาร
รวมที่ดิน สิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

จํานวนเงิน

จํานวน

หนวย

1
1
1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2,000,000
1,200,000
4,800,000
1,300,000
200,000
491,000
9,991,000

1
1

แหง
แหง

8,149,000
2,000,000
10,149,000

(บาท)

20,140,000

หมาย
เหตุ

- 20 -

ครุภัณฑ ทีด่ ิน สิ่งกอสราง ที่จัดซื้อดวยเงินรายไดสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จํานวน

หนวย

จํานวนเงิน
(บาท)

1

ครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอร

15

ชุด

300,000

2

เครื่องพิมพดีด

15

ชุด

150,000
450,000

-

-

450,000

ลําดับ
ที่

รายการ

รวมครุภัณฑ 2 รายการ
ที่ดิน สิ่งกอสราง
รวมที่ดิน สิ่งกอสราง - รายการ
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

หมายเหตุ

