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คํานํา 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ  เร่ิมจัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2522  โดยใชช่ือ  
“วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” ตั้งอยูเลขท่ี 19 หมูท่ี 5 (บานนกงาง)  ตําบลราชกรูด  อําเภอเมือง  จังหวัดระนอง  
หางจากตวัเมืองระนองประมาณ  33  กิโลเมตร  หางจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  600  กโิลเมตร  มีพื้นที่  2  แปลง  
แปลงเดิมมีพืน้ท่ี  840  ไร  3  งาน  90 1/10  ตารางวา  ตอมาในป 2531 ไดขอขยายพืน้ท่ีเพิ่มเติม  เพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  โดยใชพื้นที่หลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห  38  ใกลกับ
สถานีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงระนอง  มีเนือ้ท่ีประมาณ  100  ไรรวมพืน้ท่ีท้ังหมดประมาณ  940  ไร   
  ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดจดัการศึกษาในระบบ (Formal  Education) 
โดยเปดสอนในหลักสูตรตาง ๆ ดังตอไปนี ้ คือ           
           หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546)   
                  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 3  สาขางาน  คือ  สาขางานพืชศาสตร  สาขางาน
สัตวศาสตร และสาขางานการประมง   
                  ประเภทวิชาพาณชิยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
และโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขา
งานเกษตรท่ัวไป 
          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พทุธศักราช  2546   
                  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตรสาขาวิชาสัตวศาสตร  
สาขางานการจัดการผลิตสัตว   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขางานผลิตภัณฑสัตว   
                  ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  สาขางานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และสาขางานเพาะเล้ียง
สัตวน้ําท่ัวไป   
                  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน  

วิทยาลัยฯจะดาํเนินการบริหารงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ใหเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของประเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  2553 โดยไดจัดสรรงบประมาณอยางท่ัวถึง โดยมุงเนนใหมีผลงานบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางแผนไว และใชงบประมาณใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด   

       งานวางแผนและงบประมาณ 
             ฝายแผนงานและความรวมมือ 

       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
1  ตุลาคม  2552 
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โครงการงานการเงิน            66 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร          68 
โครงการพัฒนาครู  ผูบริหารและบุคลาสายสนับสนุน         71 
โครงการงานทะเบียน            74 
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โครงการบริการพัสดุกลาง            79 
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                                  โครงสรางการบริหารสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

นายสุชาติ   การสมาน 
รองผูอํานวยการรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 

นายสุชาติ  การสมาน 
รองผูอํานวยการ  ฝายบริหารทรัพยากร 

นายศิริพงศ  เมียนเพชร 
รองผูอํานวยการ 

นายประสิทธิ์  ยวดยาน 
รองผูอํานวยการ 

นายจิตติ  เลิศศักดิ์วานิช 
รอง ผูอํานวยการ   ฝายแผนงานและความรวมมือ   ฝายพฒันาการศึกษา   ฝายวิชาการ 

 

นางชริดา  จิตตเอือ้เฟอ 
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นางสดใส  หวังอารี 
หัวหนางานบุคลากร 

นางสาวยุพวดี   ศรีชู 
หัวหนางานการเงิน 

นายสุชาติ  การสมาน 
รักษาการหัวหนางานการบัญชี 

นายบุญลือ  พิณแกว 
หัวหนางานพัสดุ 

นายประพัฒน  ปานนิล 
หัวหนางานอาคารสถานที ่

นายกริชชัย   หงษเจริญ 
หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นายสมโพธ  วงศพันธุ 
หัวหนางานความรวมมือ 

นางจรรยาลักษณ   ศรีชะฎา 
หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 

นายอรุณ  หวังอารี 
หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางจรรยาลักษณ  ศรีชะฎา 
หัวหนางานแนะแนวและการจัดหางาน 

นางชริดา  จิตตเอือ้เฟอ 
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นายวิธาร  วงศมยุรา 
หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 

นางบุญนํา  ตันธนกุล 
หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 

นายวิจักร  เสาวนิช 
หัวหนาแผนกวิชาประมง 

นางวิไลรัตน  นิ้มสันติเจริญ 
หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

นายสมโพธ  วงศพันธุ 
หัวหนาแผนกวิชาธุรกิจเกษตร 

นายประสิทธิ์  ยวดยาน 
รักษาการหัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร  

นางฉัตรฤด ี เกดิแกว 
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

นายกริชชัย  หงสเจริญ 
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

นายชวนันท  กลุรัตนชีวา 
 หัวหนางานฟารมและโรงงาน 

นายเชียง  เกิดแกว 
หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

นายอรุณ  หวังอารี 
หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นางฉัตรฤด ี เกดิแกว 
หัวหนางานทะเบียน นายประพัฒน   ปานนิล 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่ง

นายเชียง  เกิดแกว 
หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

นางสุมนา  หงอสกุล 
หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

นายวิจักร  เสาวนิช 
หัวหนางานปกครอง 

นางสาววัชรา   ศรีรักษ 
หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายสมโพธ  วงศพันธุ 
หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการ

นางสาวยุวันดา  มะเรือง 
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นางวิไลรัตน  นิ้มสันติเจริญ 
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายกฤษฎา  บญุเรือง 
หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน 

   1 



  

2                     
วิสัยทัศน  พันธกิจ ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 
       
วิสัยทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักที่มุงม่ันผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สงผลตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 
พันธกิจ  

• จัดการอาชีวศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

•  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อยางทั่วถึงและเสมอภาค  

•  วิจัย สรางนวตักรรม พัฒนาองคความรู เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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สรุปผลการดําเนินโครงการการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑและที่ดินสิ่งกอสราง 
สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย สอศ.  

ขอท่ี 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงิน และบุคลากร 
 

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ผูรับผดิชอบโครงการ  งานอาคารสถานท่ี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  มีการจัดการเรียนการสอน  มาเปนเวลาอันยาวนาน  อาคาร
และส่ิงกอสรางลวนแตชํารุดทรุดโทรมไปตามอายุการใชงาน การปรับปรุงใหมเปนการทําใหสถานศึกษาดูดี 
มีบรรยากาศนาเรียน และสอดคลองกับนโยบายเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
วัตถุประสงค 

1. ปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง  จํานวน  1 แหง 
2. ใชเปนท่ีจดัการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติของนักเรียน -  นักศึกษา 

เปาหมาย 
      ดานปริมาณ 
 -  ปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง   จํานวน  1 แหง 
    ดานคณุภาพ 

-  ปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง   จํานวน  1 แหง เพื่อใชประโยชนไดอยางมี  
   ประสิทธิภาพ 

การสนองนโยบาย 
- นโยบายของ สอศ.  ขอท่ี10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การเงินและบุคลากร 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
เชิงปริมาณ 

-  ไดปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง  จํานวน  1 แหง 
เชิงคุณภาพ 

-  ปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง  จํานวน  1 แหง  ใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งบประมาณท่ีใช   จํานวน 550,000   บาท 
 
ดัชนชีี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  -   สามารถปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง   จํานวน   1 แหง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
-  ปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง  จํานวน  1 แหง   ใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินโครงการ 
 สามารถปรับปรุงอาคารส่ิงกอสราง  จํานวน  1 แหง (อาคารหอประชุม อาคารเรียนแผนก

วิชาธุรกิจ อาคารพัสดุกลางและหองน้ํา-หองสวม) และสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  จัดซ้ือชุดครุภณัฑปฏิบตัิการวิชาชพีพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร 
ผูรับผดิชอบโครงการ  แผนกวิชาธุรกิจเกษตร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีทางวิทยาลัยไดมีการเปดการเรียนการสอนแผนกวิชาธุรกิจเกษตร ในสาขาวิชาพณิชยการ
และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ การมีครุภัณฑการศึกษาแผนกวิชาธุรกิจเกษตรเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนและประสบการณแกนักเรียนนักศึกษา ใหมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 
เพื่อมีครุภัณฑการศึกษา แผนกวิชาธุรกจิเกษตรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนได 

เปาหมาย 
ดานปริมาณ 

- มีชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุด 
ดานคณุภาพ 

-  ชุดครุภณัฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร สําหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสนองนโยบาย 

- นโยบายของ สอศ.  ขอท่ี 5 การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

ขอท่ี 12 การการจัดการความรู(KM) 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  

-  มีชุดครุภณัฑปฏิบัติการวชิาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุด 
 -  เชิงคณุภาพ    

-  ชุดครุภณัฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตรสําหรับใชในการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณท่ีใช     จํานวน   1,850,500  บาท 
ดัชนชีี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- -  มีชุดครุภณัฑปฏิบัติการวชิาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุดและ
สามารถใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- มีชุดครุภัณฑปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน แผนกวิชาธุรกิจเกษตร สามารถใชในการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนินโครงการ 

สามารถมีชุดครุภัณฑปฏิบัตกิารวิชาชีพพืน้ฐาน แผนกวชิาธุรกิจเกษตร จํานวน 1 ชุด
สามารถใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย สอศ.  

ขอท่ี 9  คุณธรรมนําวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ          โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2552  

ผูรับผดิชอบโครงการ    งานครูท่ีปรึกษาและปกครอง รวมกับงานกิจกรรมนักศึกษา 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ             

ดําเนินการอบรมในระหวางวันท่ี 13 - 14  พฤษภาคม  2552 รวมเวลา  2  วัน 

ณ   อาคารศูนยวิทยบริการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
 ทัศนศึกษา/ดงูาน แหลงอาชีพจากสถานประกอบการจริง วันท่ี 15 พฤษภาคม  2552  จํานวน  3  แหง  คือ 

1.  ศูนยวจิัยพชืสวนชุมพร    
2   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร   
3.  สถานีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงชุมพร 

หลักการและเหตุผล 

                ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายให
สถานศึกษาจดัการศึกษามุงเนนคุณธรรมนาํความรู  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองจึงจัดโครงการ
อบรมธรรมะช้ันใจประสานใจ ภายใตโครงการโครงการคายคุณธรรม จริยธรรม และ การปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2551 ใหกับนักศึกษาท้ังหมด  โดยมุงเนนการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
การเรียนและการทํางาน โดยใชหลักธรรมะท้ังพุทธ อริยะ ปราชญ ผสมผสานกันเพือ่การพัฒนากาย จิตและ
วิญญาณ เนนความกตัญู ความสามัคคี การเสริมสรางวิสัยทัศน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในทิศทางท่ี
ถูกตอง เหมาะสม  โดยไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานธรรมไทเหอ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  ใน
ความดูแลของมูลนิธิศูนยกลางอ๋ีกวนเตาแหงประเทศไทย  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับนกัศึกษาเพื่อการดําเนินชีวิตในทิศทางท่ีเหมาะสม  
2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในดานความกตัญูรูคุณ พอแม ครูอาจารย 
3. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจในทิศทางท่ีถูกตอง 
4. เพื่อปลูกฝงความรัก ความสามัคคี รูจักรักตนเอง รักผูอ่ืน และเสียสละเพื่อสังคม 
5. เพื่อนํานกัศึกษาใหมทัศนศึกษา ดูงานจากสถานประกอบการจริงในสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  
                                                                                                                                                          

เปาหมาย  

เชิงปริมาณ     นักศึกษาทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชา  จํานวน   100   คน ครู  20  คน 
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เชิงคุณภาพ    นักศึกษาไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม โดยเนน ความกตัญูรูคุณ ความ
สามัคคี และการนําหลักธรรมะไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคมปจจุบัน   และได
ศึกษา เรียนรูสภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง จากการทัศนศึกษาดูงาน 

การสนองนโยบาย          โครงการคุณธรรมนําความรู 

นโยบายของ สอศ.     ขอท่ี 5  การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

ขอท่ี 6  ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

ขอท่ี 9  คุณธรรมนําวิชาชีพ 

ขอท่ี 11  การศึกษาดูงานของนักศึกษา(ปวช.1 และปวส.1) 

ขอท่ี 12  การการจัดการความรู(KM) 

สรุปสาระสําคญัของโครงการ       

              วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองรวมกับสถานธรรมไทเหอ จัดอบรมธรรมะช้ันใจประสานใจ 
โดยมุงเนนการนําหลักธรรมะท้ังพุทธ อริยะ ปราชญ ผสมผสานกัน เพือ่การพัฒนากาย จิต วิญญาณ เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพในการเรียน การทํางานและการดําเนินชีวิตแกนักเรียนนักศึกษา 

สถานะและความพรอมของโครงการ  

 ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนวิทยากรจากสถานธรรมไทเหอ อําเภอปากชอง จงัหวัด
นครราชสีมา และหนวยงานภาครัฐท่ีจะนํานักศึกษาใหมทัศนศึกษาดูงาน ตามสาขาวชิาชีพท่ีกําลังศึกษาอยู  
จํานวน  3  แหง  คือดังนี ้

1.  ศูนยวจิัยพชืสวนชุมพร    
2   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร   
3.  สถานีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงชุมพร 

แผนการดาํเนนิงาน 

 ประสานวิทยากร และสถานที่   เดือนมีนาคม-เมษายน  2552  
 ดําเนินการอบรม ธรรมะช้ันใจประสานใจ  13-14  พฤษภาคม 2552 
 ทัศนศึกษาสถานประกอบการ         13  มิถุนายน   2552 
 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  16-30  พฤษภาคม 2552 

 

งบประมาณ       จํานวน 46,540.- บาท 
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หมายเหตุ   ท่ีมาของงบประมาณ        
งบสนับสนุนจากนักศึกษาจํานวน  100 คน ๆ ละ 300 บาท    เปนเงิน  30,000  บาท                     
งบประมาณวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง                 เปนเงิน  16,540  บาท  

ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการคุณธรรมนําความรู   

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  

- คณะครูและนกัศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   ประจําปการศึกษา
2551  จํานวน   100 คน 

 -  เชิงคณุภาพ    
-  นักศึกษามีความรัก  สามัคคีในหมูคณะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
-  นักศึกษาไดปฏิบัติตนบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
-  นักศึกษาใหมไดศึกษาแหลงเรียนรูจากสถานประกอบการอาชีพจริง 

ดัชนชีี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1.  คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยฯเขารวมโครงการมากกวารอยละ  80  
2.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานตางๆของโครงการอยูในเกณฑด ี
3.  หลังผานการอบรมผูเขารวมโครงการปฏิบัติตนเปนศิษยท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครู 
      และสังคม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  นักศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีเขมแข็ง  ดีงาม  และมีความสุข 
2.  นักศึกษารูจักปฏิบัติตนใหปลอดจากเอดสและยาเสพติด 
3.   นักศึกษาปฏิบัติตนเปนเยาวชนท่ีดีของสังคม 

ผลการดําเนินโครงการ 
 ครู จํานวน 20  คน และนักศึกษาจํานวน  100  คน ไดรับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
เนน ความกตัญูรูคุณ ความสามัคคี และการนําหลักธรรมะไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสังคมปจจบัุน    
ขอเสนอแนะ 

- เวลาท่ีใชในการจัดกจิกรรมนอยเกนิไป 
- ควรมีกิจกรรมการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแกนักศึกษาทุกภาคเรียนอยาง 1 คร้ังตอภาคเรียน 
- ควรใหคณะครูและผูบริหารทุกคนไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน 
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ภาพกิจกรรมในการดําเนินโครงการ 
การจัดอบรมธรรมะชั้นใจประสานใจ โดยสถานธรรมไทเหอ  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

ระหวางวันท่ี  13-14  พฤษภาคม  2551 
ณ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง     

 

                 
                                     

โครงการปฏิบตัิธรรมครอบครัวอบอุน  ณ วัดชัยมงคล  (พรร้ัง) ระนอง 
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สรุปผลการดําเนินโครงการตามนโยบาย สอศ.  
ขอท่ี 11  การศึกษาดูงานของนักศึกษา ( ปวช. 1 และ ปวส. 1 ) 

1.  ชื่อโครงการ  “โครงการนํานักศึกษาใหมศึกษาดูงาน  ประจําปการศึกษา  2552 ” 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ  งานท่ีปรึกษาและปกครองและงานกิจกรรมนกัศึกษา 
3.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีนโยบายใหแตละสถานศึกษาในสังกัดจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหมไดไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหลงเรียนรูท่ีปฏิบัติจริงตาม
แผนกวิชาท่ีตนเรียน  เพื่อเปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรักในวิชาชีพ  ไดเห็นประโยชนในวชิาชีพเปน
การกระตุนใหผูเรียนเกดิความอยากรู  อยากเรียนเพื่อจะไดนําความรู  ทักษะ  และประสบการณท่ีไดรับไป
ประกอบอาชีพในอนาคตได  ดังนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองจึงไดจดัทํา
โครงการนี้ข้ึน  

4.  วัตถุประสงค 
1.1 เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาหาความรูในสถานประกอบการจริง 
1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความตระหนัก รักในวชิาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู 
1.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความอยากรู อยากเรียน 
1.4 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษา 

5.  เปาหมาย 
ดานปริมาณ 

-  ครูผูควบคุมและติดตาม           จํานวน    10   คน 
-   นักศึกษาใหม                          จํานวน    52   คน 

ดานคุณภาพ 
-  นักศึกษาไดรับความรูจากสถานประกอบการจริง 
-  นักศึกษาเกดิความตระหนักรักในวิชาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู 
-  นักศึกษาไดเกิดความอยากรูอยากเรียน เปนการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 

6.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ             
ศึกษาดูงานในวันศุกรท่ี  13  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2552  ณ  สถานประกอบการของแตละแผนก

สาขาวิชาชีพของนักศึกษาใหมท่ีกําลังศึกษาอยู  จํานวน  3  แหง  คือ 
1.  ศูนยวจิัยพชืสวนชุมพร    
2   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร   
3.  สถานีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงชุมพร 
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7.  งบประมาณ   จํานวน        24,340   บาท 
 
  8.  ดัชนชีี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

8.1   นักศึกษาไดเรียนรูงานสาขาวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาอยูตามแหลงเรียนรูสถานประกอบการจริง  
8.2   นักศึกษาที่รวมโครงการมีความพึงพอใจในสถานที่ ท่ีไดศึกษาดงูาน 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  นักศึกษาไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการเรียนได 
9.2  นักศึกษาเกิดความตระหนัก  รักในวิชาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษาอยู 

ผลการดําเนินโครงการ 
นักศึกษาจํานวน  52 คน และ ครูผูควบคุม จํานวน 11  คน ไดเดนิทางไปทัศนศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการในวันศุกรท่ี  13  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2551  ณ  สถานประกอบการตาม สาขาวิชาชีพท่ี
นักศึกษาใหมกําลังศึกษาอยู  จํานวน  3  แหง  คือ 

1.  ศูนยวจิัยพชืสวนชุมพร    
2   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพร   
3.  สถานีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงชุมพร 

นักศึกษาไดศึกษาหาความรูในสถานประกอบการจริง  เกิดความตระหนัก รักในวิชาชีพท่ีตนเอง
กําลังศึกษาอยูเกิดความอยากรู อยากเรียนและ มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษา 
ขอเสนอแนะ 

- เวลาท่ีใชในการศึกษาดูงานนอยเกินไป 
- ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนักศึกษาทุกภาคเรียนอยาง 1 คร้ังตอภาคเรียน 
- ควรใหคณะครูและผูบริหารทุกคนไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน 
- ชวงการจดัการศึกษาดูงานเปนชวงท่ีมีมรสุม  มีฝนตกหนักตลอด  ทําใหการทัศนศกึษา

ทําไดไมเต็มท่ีเทาท่ีควรและการเดินทางคอนขางอันตราย ควรใหสถานศึกษาเปนผู
กําหนดเองใหอยูในชวงเวลาท่ีเหมาะสม สะดวก  และปลอดภัย 
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ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
ศึกษาดูงาน  ณ  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สรุปผลการดําเนินโครง 
การตามนโยบาย สอศ.  

ขอท่ี 5  การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชา  “กสิกรรมธรรมชาติเพื่อชุมชนคนอยูกับปาตามแนว 
                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    ภายใตโครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผูรับผดิชอบโครงการ     ฝายพัฒนาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาและงานปกครอง  

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองรวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  วันท่ี  22 - 25  เดือนกรกฎาคม  2551 
4.  สถานท่ีดําเนินการ  หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 
 
5. หลักการและเหตุผล   

การตอบโจทยใหคนอยูกับปาได  ปจจุบันเปนเร่ืองยุงยากข้ึนทุกวนั แมนวาการอยูกับปา กับ
ธรรมชาติ  จะเปนวิถีของชาติพันธุของคนไทยมายาวนานแลวก็ตาม แตกระแสโลก อันหมายถึงกระแสโลภ
ทําใหคนขาดคุณสมบัติ และสัญชาติญาณในการอยูรวมกับธรรมชาติมากข้ึน   อันหมายถึง วิถีและชีวิตของ
คนไมเอ้ืออํานวยใหธรรมชาติท่ีอยูใกลปลอดภัยตอไป  พฤติกรรมกอบโกย  อยากได  อยากมี  อยากเปนเชน
กระแสโลกทําใหเกิดการกอกวน  รังแก เบียดเบียนธรรมชาติ   ความออนโยนและคารวะวิถีแหงสายสัมพันธ
ตอธรรมชาติของมนุษยเราขาดหายไป  เกดิความไมพอเพียง  ไมพอดี  จึงเกิดการตัดขาดสายสัมพันธท่ีพึ่งพิง
ตอกัน  ดังเห็นไดจากการท่ีชุมชนท่ีอยูกับธรรมชาติชอบทําลายและยังยากจน   จนตองขยายขอบเขตความ
ยากจนของตนใหกวางใหญข้ึนโดยการทําลายปา  “ ในความเปนจริงหากชุมชนใดมีธรรมชาติเอ้ืออํานวย   มี
ทรัพยากรรายลอมโอบกอดชุมชนในลักษณะชุมชนคนอยูกับปา   จะทําใหวิถีชุมชนน้ันๆ   ม่ันคง  ม่ังคั่ง  
ยั่งยนื ” 

การจัดการทรัพยากรดนิ  น้ํา  ปา ใหลงตัวกลมกลืนกับวถีิชุมชนเปนภมิูและปญญาของสังคม
ตะวนัออกและเปนศาสตรท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  ทรงใชในการจัดการดิน  น้ํา  ปา   การใช
ธรรมชาติบําบัดเยยีวยาธรรมชาติและไดพระราชทาน  “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”  เพื่อใหพสกนิกร
ของพระองคไดนําไปใชในการดําเนินชีวิตใหอยูเย็นและเปนสุขดังท่ีเราทราบกันดีแลว 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  เปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานการเกษตร  ซ่ึงมี
หนาท่ีสงเสริมและเผยแพรการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูนกัเรียน 
นักศึกษาและเกษตรกร โดยความรวมมือของหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวดั
ชุมพรจึงไดจดัทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชา  “กสิกรรมธรรมชาตเิพื่อชุมชนคนอยูกับปาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    ภายใตโครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียน
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6. วัตถุประสงค 
1.  เพื่อเผยแพรแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   
     สู   นักเรียน  นักศึกษา ครู  และประชาชนท่ัวไปเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกดิผลตอไป 
2.  เพื่อนักเรียน นักศึกษา และครู  เขาใจ   ตระหนกัรู เขาถึงศาสตรแหงสัมพันธวิถีของธรรมชาติ 
3.  เพื่อนักเรียน นักศึกษา และครูเขาใจ   ตระหนกัรู  ภาคภูมิใจในภูมิปญญาดานกสิกรรมธรรมชาติ  
     ของมนุษยชาติท่ีส่ังสมมาอยางยาวนาน 
4.  เพื่อนักเรียน นักศึกษา และครู เขาใจ  ตระหนกัรูและปฏิบัติไดเปนรูปธรรมในหลักปรัชญา  
     เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อเสริมสรางทักษะ  ประสบการณใหแกนักเรียน นักศึกษาและครูของวิทยาลัย  ไดฝกปฏิบัติ

ดานการจดัการดิน  น้ํา  ปาและครัวเรือน เกิดการเรียนรู  ดูเห็น  ทําเปน                    
7. เปาหมาย 

-  เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาและครู เกดิทักษะประสบการณ ไดฝกปฏิบัติดานการจัดการดิน     
    น้ํา  ปาและครัวเรือน เกดิการเรียนรู  ดูเห็น  ทําเปน     ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
           นักเรียน นักศึกษา  40  คน     ครู  10  คน 
วิทยาลัยเทคนคิระนอง (อาชวีศึกษาจังหวัดระนอง) 
           นักเรียน นักศึกษา  35   คน    ครู    5  คน 

- เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา และครู  
- เขาใจ    ตระหนักรูและปฏิบัติไดเปนรูปธรรมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
- เขาใจและตระหนักรูภาคภมิูใจในภมิูปญญาดานกสิกรรมธรรมชาติของมนุษยชาติท่ีส่ัง  
   สมมา อยางยาวนาน 
-  ครูผูสอนไดบูรณาการการเรียนการสอน     สอดแทรกแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
   พอเพียง สูนกัเรียน  นักศึกษา ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ภายใตโครงการคุณธรรมนํา   
   ความรู           

8. การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐบาล 
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ   

         เปนโครงการความรวมมือระหวางอาชีวศึกษาจังหวัดระนองโดยวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง และวิทยาลัยเทคนิคระนอง กับหนวยอนุรักษและจดัการตนน้ําพะโตะ  อําเภอพะโตะ  
จังหวดัชุมพร      ในดานการรวมคิด  รวมทําแผนงานโครงการกิจกรรมในชุมชนเพ่ือชวยพัฒนาเยาวชนดาน
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10. สถานะความพรอมของโครงการ     

 วิทยาลัยฯ ไดรับนโยบายและงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการและรัฐบาล   เพื่อสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชดําริฯ 
และไดรับความรวมมือและการสนับสนุนบุคลากรการจัดการอบรมและงบประมาณสมทบจากหนวย
อนุรักษและจดัการตนน้ําพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวดัชุมพร      จึงมีความพรอมในการดําเนินการ
โครงการนี้เปนอยางยิ่ง 
 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน   ระยะเวลาดําเนินงาน 
1.  เสนอโครงการ   10  กรกฎาคม  2551 
2.  แตงต้ังคณะกรรมการ   15  กรกฎาคม  2551 

    3.  ดําเนินการจัดอบรม   22 - 25  กรกฎาคม  2551 
4.  สรุปและรายงานผล   31   กรกฎาคม  2551 

 

12. งบประมาณในโครงการ  จํานวน  7,300 บาท 

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับ  โครงการคุณธรรมนําความรู   
         1. โครงการงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
         2. โครงการ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภสมเด็จพระเทพ    
              รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   หนวยระนอง 
         3  โครงการพัฒนาครูท่ีมุงเนนการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม  
        4. โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง   
             สอดแทรกในรายวิชาตางๆ  
         5.โครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         6. โครงการความรวมมือของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง   
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  14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
      -  โดยตรง   ครู นักศึกษาสามารถนําส่ิงท่ีไดรับจากการอบรมในคร้ังนี้ไปใชประโยชนท้ังในดาน    
                         การจัดการเรียนการสอน และการดําเนนิชีวิต 
      -  โดยออม  ครู นักศึกษามี ความเขาใจซ่ึงกันและกันมากข้ึนทําใหการจัดการเรียนการสอนเกดิ 
                         ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
 

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
-  เชิงปริมาณ  นักเรียน   นักศึกษาและครูความรูดานการจัดการดนิ  น้ํา  ปา  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ     
                       พอเพียง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
           นักเรียน นักศึกษา  40  คน     ครู    10  คน 
วิทยาลัยเทคนคิระนอง (อาชวีศึกษาจังหวัดระนอง) 
           นักเรียน นักศึกษา  35   คน    ครู    5    คน 

-  เชิงคณุภาพ   นักเรียน   นกัศึกษาและครูความรูดานการจัดการดิน  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 แนวทางในการพัฒนาการเกษตรท่ีเหมาะสมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  สูนักเรียน  นักศึกษา ครู  และประชาชนท่ัวไปเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหบังเกดิผลตอไป  
  - เขาใจ   ตระหนักรู เขาถึงศาสตรแหงสัมพันธวิถีของธรรมชาติ  

- เขาใจ   ตระหนักรู  ภาคภมิูใจในภูมิปญญาดานกสิกรรมธรรมชาติของมนุษยชาติท่ีส่ังสมมา   
  อยางยาวนาน 
- เขาใจ  ตระหนักรูและปฏิบัติไดเปนรูปธรรมในหลักปรัชญา    เศรษฐกิจพอเพยีง 
-  สามารถเสริมสรางทักษะ  ประสบการณแนวทางในการพัฒนาการเกษตรท่ีเหมาะสมตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงใหแกนกัเรียน นกัศึกษาและครูของวิทยาลัย  ไดฝกปฏิบัติดานการจัดการดิน  น้ํา  
ปาและครัวเรือน เกิดการเรียนรู  ดูเห็น  ทําเปน       

-  เกิดความรู ความเขาใจเร่ืองการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพยีง                
-  เกิดความตระหนกั รักในวชิาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษาอยูเกิดความอยากรู อยากเรียนและ มีทัศนคติ

ท่ีดีตอวิชาชีพท่ีตนเองกําลังศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 
- เวลาท่ีใชในการจัดอบรมนอยเกินไป 
- ควรมีจัดอบรมทุกภาคเรียนอยางนอย 1 คร้ังตอภาคเรียน 
- ควรใหคณะครูและผูบริหารทุกคนไดเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน 
- สอศ.ควรสนับสนุนงบประมาณใหมากกวาท่ีเปนอยู 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชา  “กสิกรรมธรรมชาติเพือ่ชุมชนคนอยูกับปาตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”    ภายใตโครงการสงเสริมและเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ   หนวยอนรัุกษและจัดการตนน้ําพะโตะ  อําเภอพะโตะ  จังหวัดชุมพร 

 

     
   

เรียนรูแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      
 

การทําผลิตภณัฑใชเองในครัวเรือน   น้ํายาลางจาน 
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การทํานาสาธิต        การสีขาวดวยพลังงานน้าํ 

      
 

การปุยน้าํชีวภาพ       การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด 
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การเผาถานไมแบบไรควัน  เตาเผาอิวาเตะ 
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สรุปผลการดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flag ship) 
โครงการ อาชีวะเพื่อแกปญหาความยากจน 

หนวยงานรับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ฝาย/งานรับผดิชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม    

ผูรับผดิชอบโครงการ        นายสมโพธ  วงศพันธุ และคณะ 

หลักการและเหตุผล 

การแกปญหาความยากจนเปนวาระแหงชาติ มีเปาหมายเพื่อจะขจัดความยากจนใหหมดส้ินไป และ
มีการกําหนดเปาหมายใหทุกสวนราชการรวมแกไขปญหาและเอาชนะความยากจนของประชาชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนเจาภาพหลักของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงาน
แกปญหาความยากจนของประชาน  ไดรับงบประมาณ ป 2551 เพื่อดําเนินการขจัดความยากจน จึงได
กําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการการดําเนินโครงการเพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืนดวยการใช
กระบวนการจัดการความรู (Knowlewsdge Management : KM) และกระบวนการวิจัยเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานโครงการ ใหทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันและมี Best Practice เปนตนแบบ
ในการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณท่ีมีผลสําเร็จรวมกัน โดยมอบใหสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด ทําหนาท่ีประสาน และอํานวยการถายทอดความรูและ
ทักษะวิชาชีพแบบบูรณาการดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปะกรรม ทักษะการจัดการ การ
ทองเท่ียวและการบยริการ ตลอดจนการจัดทําแผนธุรกิจ การใหบริการสังคมแกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมผู
ยากจนใหสามารถนําความรูเหลานี้มาใชในการพัฒนาอาชีพเดิม หรือสรางงาน สรางอาชีพใหม รวมท้ัง
รายจายท่ีลดลงจากการรับบริการตามกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนวิทยาลัยท่ีสังกัดในอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship)  ในโครงการอาชีวะเพื่อ
แกปญหาความยากจนซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 81,000 บาท(แปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) ซ่ึง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนั้นไดดําเนินโครงการรวมกันภายในอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ในการ
จัดในงานคาราวานแกจนถนนอาชีพ และในสวนของวิทยาลัยฯ ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก 
จัดนิทรรศการ การฝกอบรมใหความรูแกประชาชนท่ีสนใจ เปนตนซ่ึงไดมีผูสนใจจํานวนมาก ซ่ึงในการ
ดําเนินกิจกรรมในการดําเนินโครงการนี้นั้นมีดังนี้ 

1.  ในการจัดกิจกรรมในงานคาราวานแกจนถนนอาชีพ ในวันท่ี 3-6 มิถุนายน 2552  ณ ลาน
เอนกประสงคเทศบาลเมืองระนอง  อ. เมือง  จ. ระนอง รวมกับอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง และทางจังหวัด
ระนองไดมีการจัดนิทรรศการ การฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวยหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 
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• หลักสูตร การผลิตน้ําหมักชีวภาพ 

• การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มบรรจุขวด 

• การผลิตน้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพ 

• การเล้ียงปลาดกุในพืน้ท่ีขนาดเล็ก 
2. กิจกรรมคลินกิเกษตรเคล่ือนท่ี วันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ณ บานคอกชาง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง 

รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง ประกอบดวยหลักสูตร 
- การเล้ียงปลาไหลในยางรถจกัรยานเกา 
- การผลิตน้ําหมักพืชสมุนไพรไลแมลง 
- การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มบรรจุขวด 

วัตถุประสงค 
1. ฝกอบรมใหความรูเร่ืองการผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มและการเล้ียงปลา

ดุกในพ้ืนท่ีขนาดเล็กใหแกประชาชนท่ัวไป 
2. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถผลิตน้ําหมักชีวภาพในครัวเรือนได 
3. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่มได 
4. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถเล้ียงปลาไหลในยางรถจักรยานเกาได 
5. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถทําน้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพได 
6. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถเล้ียงปลาดุกในพ้ืนที่ขนาดเล็กได 
7. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
8. เพื่อแจกจายน้าํหมักชีวภาพ น้ําผักและผลไมเพื่อสุขภาพ น้ําขาเหลืองแกผูสนใจ 

เปาหมาย 
-   เชิงปริมาณ    
1. จัดฝกอบรมใหแกผูสนใจ จาํนวน 300 คน 
2. แจกน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 300 ลิตร 
-  เชิงคณุภาพ    
1. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในงานการผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่ม น้ําผัก

ผลไมเพื่อสุขภาพ  การเล้ียงปลาไหลในยางรถจักรยานเกา และการเล้ียงปลาดุกในพืน้ท่ีขนาดเล็ก 
2. เพื่อใหนักศึกษามีสวนเผยแพรความรูในกจิกรรมดังกลาว 
3. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถลดตนทุนการผลิตในครัวเรือน 
4. เพื่อใหผูรับการฝกอบรมสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวนั 
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การสนองนโยบาย 
- นโยบายของรัฐ        1.  พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  การจัดการศึกษานอกระบบและตาม 
                                        อัธยาศัย  

         2.  เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ  ขจัดความอยากจน 

การจัดการองคความรูเพื่อแกปญหาความยากจน และเศรษฐกิจพอเพียง 

 - นโยบายของ สอศ.  ขอท่ี 5 การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

ขอท่ี 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

ขอท่ี 7 การสรางผูประกอบการใหม 

ขอท่ี 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 

ขอท่ี 9 คุณธรรมนําวิชาชีพ 

ขอท่ี 12 การการจัดการความรู(KM) 
ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

1. โครงการ 108 อาชีพ 
2. โครงการะยะส้ัน 
3. โครงการเรียนเปนช้ินงาน 
4. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
        สยามกุฎราชกุมาร 
5. โครงการเกษตรชีววิถีของการไฟฟาฝายผลิต 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  

1. มีผูสนใจเขารวมฝกอบรมรอยละ 80 ของเปาหมาย 
 -  เชิงคณุภาพ    

1. ผูรับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก 
2. ลดการใชสารเคมีในครัวเรือน 

งบประมาณท่ีใช     จํานวน   81,000.-  บาท 
ผลการดําเนินโครงการ 
 1. ในการจัดกิจกรรมในงานคาราวานแกจนถนนอาชีพ ในวันท่ี 3-6 มิถุนายน 2551  ณ ลาน
เอนกประสงคเทศบาลเมืองระนอง  อ. เมือง  จ. ระนอง จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวซ่ึงไดใหความรูใน
เร่ือง การผลิตน้ําหมักชีวภาพ การผลิตน้ําขาเหลืองพรอมดื่ม การผลิตน้ําผักผลไมเพือ่สุขภาพ และการเล้ียง
ปลาดุกในพืน้ท่ีขนาดเล็กใหแกประชาชนทั่วไป ทําใหผูรับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดจากการ
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สําหรับในการดําเนินโครงการในคร้ังนี้มีผูสนใจเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว  จํานวนท้ังส้ิน 
258 คน 
 นอกจากนี้ผลจากการประเมินผลการดาํเนินโครงการจากการตอบแบบสอบถามจากผูท่ีเขารวม
โครงการดงักลาว สรุปผลความพึงพอใจ อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

2. กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี วันท่ี 21 สิงหาคม 2551 ณ บานคอกชาง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุน จ.
ระนอง  

จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวนั้น เปนหลักสูตรท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ไมวา
นําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานท่ีทํางาน หรือบานเรือนได นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประกอบเปน
อาชีพเสริมได  

สําหรับในการดําเนินโครงการในคร้ังนี้มีผูสนใจเขารวมในกิจกรรมตางๆดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 
จํานวน 360 คน  
นอกจากนี้ผลจากการประเมินผลการดาํเนินโครงการจากการตอบแบบสอบถามจากผูท่ีเขารวมโครงการ
ดังกลาว สรุปผลความพงึพอใจ อยูในระดับความพงึพอใจมาก 

ปญหาและอุปสรรค 

       จากการดําเนินงานตลอดโครงการ พบปญหาหลากหลายรูปแบบ ปญหาหลักๆ ไดแก  

1. ระยะเวลาในการฝกอบรมส้ันทําใหผูเขาอบรมขาดความเขาใจในเนื้อหาบางสวน  
2. สภาพอากาศในระหวางการจัดกิจกรรม ฝนตกหนักและลมแรง กอใหเกิดปญหากับปาย

นิเทศ  และการจัดกิจกรรม    
3. สถานท่ีจัดกิจกรรมอยูหางไกลจากวิทยาลัยฯ มาก โดยเฉพาะท่ีบานคอกชาง ระยะทางใน

การเดินทางไกลถึง 90 กม.  
4. การประสานงานระหวางหนวยงานอาจมีความคลาดเคล่ือน เชน การรวมงานกับเกษตร

จังหวดัในงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร จังหวดัระนอง เม่ือไปถึงงานจริง กลับกลายเปนงานผักผลไมของดีเมือง
ระนองแทน   
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5. การลงทะเบียนของผูเขาอบรม ตามท่ีกําหนดในแบบฟอรม ตองระบุขอมูลสวนบุคคลมาก  
เปนปญหาอุปสรรคในการกรอกขอความผูเขารับการฝกอบรม เชน การขอหมายเลขบัตรประชาชน วนั 
เดือน ป เกิด รวมถึงช่ือ บิดา มารดา เนื่องจาก บางคร้ังผูเขารับการฝกอบรมถือวาเปนขอมูลสวนตัวไมอยาก
ตอบ หรือบางคร้ังผูเขารับการฝกอบรมไมไดเตรียมบัตรประชาชนมา หรือบางคร้ังผูเขารับการฝกอบรมจํา
หมายเลขบัตรประชาชนผิด (กรอกขอมูลใหผิด) ทําใหจาํนวนยอดผูเขารับการอบรมจริงกับยอดผูเขารับการ
อบรมท่ีสามารถแจงลงทะเบียนได คลาดเคล่ือนกันมาก   

6. บางคร้ังการต้ังเปาหมายของโครงการสูงมากเกินไปทําใหไมสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค เชน ทางหนวยงานอยากใหผูเขารับการฝกอบรมมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีผูเขารับการ
ฝกอบรมไดรับการอบรมในระยะเวลา 2 – 8 ช่ัวโมงเทานั้น และไมมีงบประมาณสนับสนุนในระยะยาวใน
การสรางอาชีพใหมใหแกผูเขารับการฝกอบรม. 
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ภาพประกอบ 
โครงการ อาชวีะเพื่อแกปญหาความยากจน(กิจกรรมคาราวานแกจน ถนถนอาชีพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทํานํ้ายาลางจาน   18 ก.พ. 52 วษท.ระนอง 
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โครงการ ความรวมมือเพื่อผลิตและพฒันากําลังคนดานอาชีวะ 

หนวยงานรับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ฝาย/งานรับผดิชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม    

ผูรับผดิชอบโครงการ    ประกอบดวย   

        1.  นางวไิลรัตน   นิ้มสันติเจริญ หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        2.  นายประสิทธ์ิ   สิงหกุล  งาน อศ.กช.  
        3.  นางสาววัชรา  ศรีรักษ  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร 

วิทยากรรับเชิญ  : นายจํารัส   ศิริชาติ  เจาของราน / ชางประจําราน ศิริชัย คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงรับผิดชอบจัดการศึกษาผลิตลังคนในสาขาวิชาชีพ
สนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการเกษตร ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของ
สถานการณโลกและความตองการดานแรงงานของสถานประกอบการดังกลาว จึงกําหนดเปนนโยบายให
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ปรับบทบาทจัดการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยบูรณาการและความรวมมือในการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ สภา
อุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ิน องคการวิชาชีพและหนวยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนวิทยาลัยที่สังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship)  ในโครงการความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานอาชีวศึกษาซ่ึง ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 12,000 บาท(หนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถวน) ซ่ึง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนั้นไดดําเนินโครงการรวมกันกับสถานประกอบการ และนักศึกษาท่ี
ศึกษาศิษยปจจุบันและศิษยเกาท่ีประกอบอาชีพอยูแตยังขาดความรูและประสบการณการในการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีใชอยูเปนประจําในหนาท่ีการงาน และมักจะพบปญหาคือไมสามารถซอม
บํารุงเล็กๆ นอยๆ ได   เม่ือเจอปญหาตางๆเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร และตองนําสงรานซอม ทําใหการ
ทํางานตองหยุดชะงัก และเสียเวลาในการทํางาน  ดังนั้น  เพื่อเปนการเพิ่มความรูความรูพื้นฐานดานการซอม
บํารุงเบ้ืองตน  ตลอดจนรูสวนประกอบท่ีสําคัญตางๆ ของระบบเคร่ือง และรูระบบการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอรและสามารถนําความรูดังกลาวไปแกปญหาในการทํางานไดเปนการเบ้ืองตน ไดดวยตัวเองใน
เร่ืองดังกลาว ซ่ึงในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวนี้เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถประกอบ และการ
บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ  พัฒนาแรงงานในสถาน
ประกอบการ และพัฒนาพนักงานของหนวยราชการท่ีเปนเครือขายสถานฝกงานของวิทยาลัยฯ 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่ออบรมการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2. เพื่อจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะในการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ  พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการ และพัฒนาพนักงานของ
หนวยราชการท่ีเปนเครือขายสถานฝกงานของวิทยาลัยฯ 

เปาหมาย 
1. พัฒนาบุคลากร จากหนวยงานตางๆ ดังนี ้

1.1 จากสถานประกอบการ    จํานวน   3  สถานประกอบการ  3  คน 

1.2 จากหนวยงานราชการ     จํานวน   2  หนวยงาน              2  คน 

1.3 จากวทิยาลัยฯ                                   จํานวน                 5  คน 

1.4 นักศึกษา วิทยาลัยฯ                           จํานวน               20  คน 

2. หลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น                    1  หลักสูตร 

งบประมาณท่ีใช     จํานวน   12,000.-  บาท 

การสนองนโยบาย 

- นโยบายของรัฐ        การจัดการองคความรูเพื่อแกปญหาความยากจน และเศรษฐกิจพอเพียง 

 - นโยบายของ สอศ.  ขอท่ี 5 การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

ขอท่ี 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

ขอท่ี 7 การสรางผูประกอบการใหม 

ขอท่ี 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 

ขอท่ี 12 การการจัดการความรู(KM) 

ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน   การฝกอบรมอาชีพเกษตรระยะส้ัน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   

-  เชิงปริมาณ    
-  เขารับอบรม จํานวน 30 คน 
-  จํานวนสถานประกอบการท่ีเขารวม จํานวน 3 แหง 
- จํานวนหนวยงานท่ีเขารวม จํานวน 2 แหง 
-  มีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน จํานวน 1 หลักสูตร 
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-  เชิงคณุภาพ 
- ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน สามารถประกอบเคร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร และลง   
  โปรแกรมได พรอมท้ังนําความรูท่ีไดไปใชในการทํางานไดตามวัตถุประสงคของ 
   หลักสูตร  

ผลการดําเนินโครงการ 

จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวทําใหมีผลเกิดข้ึนดังนี้ 

 1.  จํานวนผูเก่ียวของกับการอบรม 

               ในการจัดกิจกรรมอบรมในคร้ังนี้  จัดข้ึนในวันท่ี  28 กรกฎาคม 2551  ณ  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โดยมีผูเขารวมการอบรมพัฒนาความสามารถของผูใช
ในการดูแลรักษาและซอมบํารุงคอมพวิเตอรเบ้ืองตน ดังตอไปนี้ 

  1.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน   2   คน 

  2.  นักศึกษาในระบบ   จํานวน   3   คน 

  3.  นักศึกษานอกระบบ   จํานวน 11   คน 

  4.  ผูดูแลคอมพิวเตอรจากหนวยงานภายนอก จาํนวน 14 คน จาก 7 หนวยงาน  

       รวมผูเขาอบรมทั้งส้ิน    จํานวน  30  คน 

 2.  ผลผลิตท่ีไดจากการอบรม 

        ภายหลังจากการจัดการอบรมแลว  ไดผลผลิตจากการอบรม คือ  CPU พรอม Case ท่ีพรอมใช
งานเม่ือประกอบเขากับ Monitor  ซ่ึงไดมอบใหศูนยบมเพาะวิสาหกจิ เพื่อจัดทําเปนเคร่ืองมือในการสรางส่ือ
เคล่ือนไหวตางๆ ภายในศูนยตอไป 
 3.  หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

       ในการจดัการอบรม เกิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1 หลักสูตร ในเร่ืองการประกอบเคร่ือง
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา  แตยังตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอมูลในปจจุบัน  
กรอบเนื้อหาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ เร่ืองการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาเบ้ืองตน 

1. สวนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
 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. หลักการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรและอะไหล 
3. ปฏิบัติการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4. การบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี 
 การทําความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 การสแกนไวรัส และการเลือกใชโปรแกรมสแกนไวรัส 

 4.  ผลสัมฤทธ์ิของการอบรม 

1. ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 30 คน สามารถประกอบเคร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร และลง
โปรแกรมได พรอมท้ังนําความรูท่ีไดไปใชในการทํางานไดตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2 มีหลักสูตรทองถ่ิน จํานวน 1 หลักสูตร 

3. เกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานอ่ืนๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผูอบรม 

                  หลังจากการจดัอบรม มีการประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรม พบวา ระดับความพึง
พอใจโดยรวมในการจัดกิจกรรมอยูในระดับ ดี  แตมีขอเสนอแนะในการอบรม ดังตอไปนี้  

1. เวลาในการจัดการอบรม นอยเกินไป  

2. สถานท่ีจัดฝกอบรมคับแคบเกินไป  

ปญหาอุปสรรค 

เนื่องจากระยะเวลาในการอบรม เปนชวงส้ัน ๆ และเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการฝกอบรมมีนอย 
ทําใหการฝกอบรมไมบรรลุผลเทาท่ีควร  โดยเฉพาะผูท่ีมีพื้นฐานนอย  หากไดมีเวลาในการถอดประกอบ
หลายๆ คร้ัง จะเกดิทักษะมากข้ึน 
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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/งานรับผดิชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม    

ผูรับผดิชอบโครงการ        นางวิไลรัตน  นิ้มสันติเจริญ   และคณะ 

วันท่ีจัดอบรม     วันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  และ วนัท่ี 13 – 14  กนัยายน  2551 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักในการสรางกําลังคนระดับกลาง 
เพื่อสนองการพัฒนาประเทศ   จึงมีหนาท่ีพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหมและสนับสนุนผูประกอบการเดิม
ท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวใหสามารถประกอบธุรกิจขนาดยอมหรืออาชีพอิสระของตนเองไดอยางม่ันคง 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูการเปน SMART SMES ตามนโยบายรัฐบาลดวยการพัฒนา
ความรูและทักษะเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการผลิต  การตลาดและการบริการ  การเขียนแผนธุรกิจ  และ
วิเคราะหสถานการณแวดลอมทางทางธุรกิจ เปนตน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนวิทยาลัยที่สังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship)  ในโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจซ่ึง
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 15,000 บาท(หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถวน) ซ่ึงวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนองนั้นไดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนา ผูประกอบการรุนใหมและสนับสนุนผูประกอบการเดิม
ท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวใหสามารถประกอบธุรกิจขนาดยอมหรืออาชีพอิสระของตนเองไดอยางม่ันคง ตาม
นโยบายรัฐบาลดวยการพัฒนาความรูและทักษะเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการผลิต  การตลาดและการ
บริการ  การเขียนแผนธุรกิจ  เปนตน ดังการจัดต้ังศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เปนแหลงท่ีจะใหคําปรึกษา แนะนํา
ในดานการประกอบธุรกิจในระดับตางๆ และเปนสถานท่ีรวบรวมขอมลตางๆในการท่ีจะเปนผูประกอบการ
ในสาขางานตางๆ เปนตน 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อพัฒนาองคความรู  ทักษะ  ประสบการณในเชิงพาณิชยและการเขียนแผนธุรกิจ ใหกบั 

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในทองถ่ิน   
 2.  เพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและการบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ใหสามารถดําเนินการไดอยาง
เปนระบบ มีรูปแบบและกรอบทิศทางการปฏิบัติงานชัดเจน 

เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ   1. พัฒนาองคความรูในการเขียนแผนธุรกิจ  ใหกับนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา ใน ป

การศึกษา 2551   จํานวนไมนอยกวา  15  คน 
             2.  จัดต้ังศูนยบมเพาะวิสาหกิจ   1  ศูนย 
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- เชิงคุณภาพ    นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจไดอยางมีคุณภาพ  และมีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ   ท่ี
สามารถใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนธุรกจินักเรียนนกัศึกษาผูสนใจได 

การสนองนโยบาย   การสนองนโยบาย 

- นโยบายของรัฐ        การพฒันาความรูและทักษะเชิงพาณิชยดานการบริหารจัดการผลิต  การตลาด
และการบริการ  การเขียนแผนธุรกิจ  เปนตน 

 - นโยบายของ สอศ.  ขอท่ี 5 การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

ขอท่ี 7 การสรางผูประกอบการใหม 
ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน การฝกอบรมอาชีพเกษตรระยะส้ัน,โครงการเรียนการ
สอนวิชาในแผนกวิชาธุรกิจเกษตรเปนตน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    ผูรับการอบรมสามารถเขียนแผนธุรกิจไดจํานวน 15 คน 
 -  เชิงคณุภาพ    นักศึกษานําความรูท่ีไดไปใชในการเขียนแผนธุรกิจและประกอบอาชีพได    

รายละเอียดงบประมาณท่ีใช  
ใชงบประมาณท้ังหมด  15,000    บาท   

ผลการดําเนินโครงการ 
จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาวทําใหนักศึกษาจํานวน  26  คน ไดรับการพัฒนาองคความรู  ทักษะ  

ประสบการณในเชิงพาณิชยและการเขียนแผนธุรกิจ   และมีโครงสรางองคกรและการบริหารศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ ใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีรูปแบบและกรอบทิศทางการปฏิบัติงานชัดเจน และมี
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจของวิทยาลัยจํานวน 1 ศูนย เพื่อใชเปนท่ีใหนักศึกษาไดใชเปนท่ีศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการในสาขาอาชีพท่ีตองการได 

สําหรับในการดําเนินโครงการในคร้ังนี้มีผูสนใจเขารวมในกิจกรรมตางๆดังกลาวจํานวนท้ังส้ิน 26 
คน ประกอบดวย มีนักศึกษาช้ัน ปวช. 3 เกษตรศาสตร   ปวส. 2  สัตวศาสตร  ปวส. 2 เพาะเล้ียง  และปวช. 2  
ประมง และสัตวศาสตร  

มีศูนยบมเพาะวิสาหกจิ 1 ศูนย ณ หอง  211 อาคารเรียนธุรกิจเกษตร 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
 

                    สภาพศูนยบมเพาะ วิสาหกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   
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  ครูสมโพธ อบรมการเขียนแผนธุรกิจใหนักศึกษา   อบรมการเขียนแผนธุรกิจท่ีอศจ.ระนอง 13-14 กย. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทมีจําหนายไกทอดสมนุไพร ณ  รร.บานนกงาง                 นักทอดไกมืออาชีพ พอครัวเอกในอนาคต 
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โครงการ จัดการองคความรูในการสรางผูประกอบการใหม 

หนวยงานรับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ฝาย/งานรับผดิชอบโครงการ งานความรวมมือและการบริการสังคม    
ผูรับผดิชอบโครงการ      นางวิไลรัตน   นิ้มสันติเจริญ และ คณะ 
หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชนอยางท่ัวถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพไดมาตรฐาน และจัดองคความรูตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยมุงเนนจัดระบบกลุมเปาหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ บริการสังคม และสรางผูประกอบการใหม  จึงจัด
โครงการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการฝกอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มมูลคาการ
ผลิตตอยอดสินคาและบริการ การถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆในหกระบวนการผลิต การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑและการจําหนาย รวมท้ังการพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพและการเปนผูประกอบการ ดาน
การวางแผน การบริการจัดการ การผลิต การตลาด วางแผนธุรกิจ รวมท้ังการอนุรักษพัฒนาและใช
ประโยชนจากภูมิปญญาวิชาชีพทองถ่ินเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
เพ่ือใหสามารถ ความรูและทักษะดานตางๆไปปรับใชกับการประกอบอาชีพอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันสงผลใหเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองเปนวิทยาลัยท่ีสังกัดในสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ก็ไดดําเนินโครงการเทียบเทาผลผลิต (Flagship) ในโครงการจัดการองคความรูในการสราง
ผูประกอบการใหม และไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 86,000 บาท(แปดหม่ืนหกพันบาทถวน)ใน
การดําเนินโครงการ   ซ่ึงมีผลการการดําเนินโครงการดังนี้ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดการองคความรูในดานงานอาชีพของชุมชนโดยต้ังอยูบนพืน้ฐานของทรัพยากรท่ีมีในชุมชน   

2. เพื่อพัฒนากลุมแมบานในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ   

3. เพื่อพัฒนากลุมแมบานในการทําแผนธุรกิจอยางงาย  

เปาหมาย  
1. กลุมแมบาน  2 กลุม  ไดแก  

1.1  กลุมพัฒนาอาชีพบานบางเบน  จํานวน   10  คน 
1.2  กลุมชีมีรวมใจ               จํานวน   20  คน 

2. กลุมครูและนักศึกษา              จํานวน   15  คน   

                              รวมท้ังส้ิน               45  คน    

3. งานอาชีพดานการทําขนมคุกกี้กุงแหง  ขนมกลีบลําดวนและหม่ีกรอบ จํานวน 3 อาชีพ 
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การสนองนโยบาย 

- นโยบายของรัฐ        การจัดการองคความรูเพื่อแกปญหาความยากจน และเศรษฐกิจพอเพียง 

 - นโยบายของ สอศ.  ขอท่ี 5  การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

ขอท่ี 7  การสรางผูประกอบการใหม 

ขอท่ี 8  การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 

ขอท่ี 12  การจัดการความรู (KM) 

ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน   การฝกอบรมอาชีพเกษตรระยะส้ัน  และโครงอาชีวะเพื่อแกปญหาความ 
                                                  ยากจน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   

- เชิงปริมาณ    
-  จํานวนแมบาน ครูและนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 45 คน 
-  จํานวนงานอาชีพท่ีเกิดข้ึน จํานวน 3 อาชีพ 

- เชิงคุณภาพ 
-  คุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมาย ไดแก การลดคาใชจาย เพิ่มรายได มีการประกอบอาชีพ  
    เพิ่มข้ึน 
-  ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 

ผลการดําเนินโครงการ  

การอบรมการจัดการองคความรูเพื่อการพฒันาอาชีพ  ไดจัดข้ึนอยางเปนทางการ ในวันท่ี 8 - 12  
กรกฎาคม 2551 โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3  กลุม คือ 

1.1  กลุมแมบานหมู 4 ต.มวงกลวง มีผูเขารับการอบรม จํานวน 14 คน โดยมีนางสาววนิดา  ศรี
อินทร  ดูแลกลุม 

1.2  กลุมแมบานหมู 8 ต.กะเปอร มี ผูเขารับการอบรม 22  คน โดยมีนางวิไลรัตน   นิ้มสันติเจริญ  
เปนผูดูแลกลุม 

1.3  กลุม วษท.ระนอง มีผูเขารับการอบรม 29 คน 
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ผลการอบรมการจัดการองคความรูท้ัง 3 กลุม   ไดดําเนนิงานดังนี้   
1.  การจัดการองคความรูในการทําขนมคุกกี้กุงแหง  ขนมกลีบลําดวนและหม่ีกรอบ ได

ดําเนินการโดยเนนในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ผลจากการจัดการองคความรูโดยกลุม  คือ  ไดรูปแบบ
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย   

      2.  การจัดการองคความรูในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม 

                   3.  การจัดการความรูในการจดัการส่ิงแวดลอมรวมกับการทําผลิตภัณฑ    

ปญหาและอุปสรรค   

1. หมูบานเปาหมายท้ังสอง อยูหางไกลกัน  จึงตองแยกกนัดําเนินการจัดกิจกรรม  หากสามารถจัด
กิจกรรมรวมกนัได  จะสามารถแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกลุมไดมากข้ึน 

2. การเดินทางเขาหมูบานคอนขางลําบาก  เนือ่งจากสภาพถนนไมด ี

3. ท้ังสองกลุมมีปญหาเร่ืองระบบนํ้าใช  ทําใหคอนขางลําบากในการทํางาน   
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ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม 

    
        ภาพท่ี 1 วิทยากรพบกลุมชีมีรวมใจ                   ภาพที่ 2 วิทยากรพบกลุมพัฒนาอาชีพบานบางเบน 

      
        ภาพท่ี 3 อบรมการทําขนมคุกกี้ของกลุมชีมี            ภาพท่ี 4 เตรียมเคร่ืองปรุงหม่ีกรอบกลุมชีมี                                                

               
 ภาพท่ี 5 อบรมการทํากลีบลําดวนกลุมบางเบน                 ภาพท่ี 6 ผลงานหม่ีกรอบกลุมบานบางเบน                                             
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วิสัยทัศน  พันธกิจ ปรัชญา 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

วิสัยทัศน  (VISION) 

 จัดการศึกษาดานวิชาชีพทุกระดับ  ใหไดมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ  ใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน  และตลาดแรงงาน  สงเสริมการพัฒนาองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

พันธกิจ  (MISSION) 

1.  จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน 
2.  สงเสริมการจัดและพฒันาหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ิน 
3.  สงเสริมและพัฒนาองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.  จัดการทรัพยากรทั้งภายใน  และภายนอกแบบบูรณาการ 
5.  จัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาใหนาอยู 
6.  สงเสริมและพัฒนาสถานที่ฝกปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการอาชีวศึกษาในสายปฏิบัติการ 
 

ปรัชญา 

วิสัยทัศนกวางไกล       ม่ันในคุณธรรม 
มีลักษณะผูนํา      ลํ้าเลิศวิชา 
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ขอมูลสถานศึกษา 

 
ประวัต ิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศกึษาธิการ  เร่ิมจัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2522  โดยใชช่ือ  
“วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาล  ท่ีกําหนดใหป พ.ศ. 2522  เปนปชาวไร  
ชาวนา  โดยจัดต้ังพรอมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    ในจังหวัดอ่ืน ๆ  อีก  9  แหง  คือ  กาญจนบุรี  
ชัยนาท  อุทัยธานี  นครสวรรค  เพชรบูรณ  เชียงใหม  มหาสารคาม  กระบ่ี  และนครศรีธรรมราช 

ท่ีตั้ง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ตั้งอยูเลขท่ี 19 หมูท่ี 5 (บานนกงาง)  ตําบลราชกรูด  
อําเภอเมือง  จงัหวัดระนอง  หางจากตัวเมืองระนองประมาณ  33  กิโลเมตร  หางจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  
600  กิโลเมตร  มีพื้นที่  2  แปลง  แปลงเดิมมีพื้นท่ี  840  ไร  3  งาน  90 1/10  ตารางวา  ตอมาในป 2531 ได
ขอขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  โดยใชพืน้ท่ีหลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห  38  ใกลกับสถานีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงระนอง  มีเนือ้ท่ีประมาณ  100  ไร 
รวมพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  940  ไร   

การดําเนินงานในปจจุบัน 

  การจัดการศึกษา  ปจจุบันวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  ไดจัดการศึกษาในระบบ  
(Formal  Education) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีนักเรียน  นักศึกษา   โดยเปดสอนในหลักสูตรตาง ๆ 
ดังตอไปนี้  คือ 
   1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  2546)   
    -  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ซ่ึงดําเนินการภายใต
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต)  3  สาขางาน  คือ  สาขางานพืชศาสตร  สาขางานสัตวศาสตร และ
สาขางานการประมง 
    -  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี 
และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พทุธศักราช  2546 
    -  ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตร 
สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขางานการจัดการผลิตสัตว 
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สาขาวิชาพืชศาสตร    สาขาวิชาพืชสวน 
 

    -  ประเภทวิชาประมง 
     สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  สาขางานเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และสาขา
งานเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ัวไป 
    -  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

1.3 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพฒันาชนบท (อศ.กช.) 
            -  ประเภทวิชาเกษตรกรรม   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 1 อาคารอํานวยการ 

   1.1 ศาลพระภูมิ  1.2  พระพิรุณ 
2 อาคารเรียน 1 
3 อาคารเรียน 2 
4 หอประชุม 

⌂ 

5  สนง. อกท. 
6 อาคารชางกลเกษตร 

แปลงหญา 

7 โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา 
8 อาคารชางกอสราง 

17 

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 
28 

คอกไกไข          27  คอกเปด 

⌂ 

อาคารศูนยวิทยฯ     29  เสาธง ⌂ 

 

15 

แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

 

10 

 

 

  1 
 1.1 

1.2 


4   

2  
29 

3   14 

28  

5  

( แปลงที่  1) 

⌂ ⌂ 15 

11 

16 

  19 

 19 

 ⌂
11 

⌂ ⌂ 

⌂ ⌂

⌂⌂ ⌂ ⌂ 
⌂ 

⌂ 

⌂ ⌂ ⌂ 

11 
11 

15 ⌂ 
⌂ ⌂ ⌂ 

11 
18 

20 

 

สระน้ํา 

 
21 

  

22 

23 

   
   

   

   
 
 
 

 

9 8 

7 

6 12 
11 11     

  11 

13 บอปลา 
บอปลา 
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43 แผนท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
แปลงท่ี 2) (
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ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2552 

 

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / ปทส. ประเภท / สาขาวิชา 

รวม รวม รวม ป 2 ป 3 ป 1 ป 2 ป 1 ป 2 ป 1 
รวมท้ังส้ิน 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม            
สาขาวิชาเกษตรศาสตร            

-  สาขางานสัตวศาสตร 30 4 10 44 - - - - - - 44 

-  สาขางานพืชศาสตร 23 4 5 32 - - - - - - 32 

-  สาขางานการประมง 40 3 5 48 - - - - - - 48 

-  13 10 10 33 - - - - - - 33 สาขางานเกษตรทั่วไป 

รวม 106 21 30 157 - - - - - - 157 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
สาขาวิชาพณิชยการ            
-  สาขางานการบัญชี 3 3 - 6 - - - - - - 6 

- 20 - - 20 - - - - - - 20 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

รวม 23 3 - 26 - - - - - - 26 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ - - - - 22 8 30 - - - 30 

รวม - - - - 22 8 30 - - - 30 

ประเภทวิชาประมง            
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า            

-  - - 1 1 9 5 14 - - - 15 สาขางานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

รวม - - 1 1 9 5 14 - - - 15 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม            
สาขาวิชาเกษตรศาสตร            

-  - - - - 25 35 60 - - - 60 สาขางานเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร            
-  - - - - 9 5 14 - - - 14 สาขางานการจัดการผลิตสัตว 

สาขาวิชาพืชศาสตร            
- - - - - 2 - 2 - - - 2 สาขางานพืชสวน 

รวม - - 1 1 36 40 76 - - - 77 

รวมทั้งสิ้น 129 24 31 184 67 53 120 - - - 304 



  

45 

ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 

  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2553 

ประเภท / สาขาวิชา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / ปทส. 

  ป 1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1 ป 2 รวม 

รวม
ท้ังส้ิน 

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 

รวม 120  106 21 247 -    -    -    -    -    -    247 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            

สาขาวิชาพณิชยการ            

  -  สาขางานการบัญชี 30  3 3 36 -    -    -    -    -    -    36  

-สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 30 20 - 50 - - - - - - 50 

รวม 60  23 3 86 -    -    -    -    -    -    86  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม            

สาขาวิชาเกษตรศาสตร            

  -  สาขางานเกษตรศาสตร -    -    -    -    30  25  55 -    -    -    55 

สาขาวิชาสัตวศาสตร                  

  -  สาขางานการจัดการผลิตสัตว -    -    -    -    30  9  39 -    -    -    39  

สาขาวิชาพืชศาสตร                  

  -  สาขางานพืชสวน -    -    -    -    30  2   32  -    -    -    32  
สาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร                  

  -  สาขางานผลิตภัณฑสัตว -    -    -    -    30  -    30  -    -    -    30  

รวม -    -    -    -    120  36  156  -    -    -    156 
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ขอมูลนักเรียน นักศึกษา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2553 

ประเภท / สาขาวิชา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / ปทส. 

  
ป 
1 ป 2 ป 3 รวม ป 1 ป 2 รวม ป 1 ป 2 รวม 

รวม
ท้ังส้ิน 

ประเภทวิชาประมง                  

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า                  
  -  สาขางานเพาะเล้ียงสัตว
นํ้าทั่วไป -    -    -    -    30  9 39 -    -    -    39 

รวม -    -    -    -    30  9 39 -    -    -    39 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                  
  -  สาขางานเทคโนโลยี
สํานักงาน -    -    -    -    30  22 52 -    -    -    52 

รวม -    -    -    -    30  22 52 -    -    -    52 

รวมทั้งสิ้น 180  129  24  333  180  67  247  -    -    -    580  
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เปาหมายหลักสูตรนอกระบบ อ่ืน ๆ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 

หลักสูตรนอกระบบอ่ืน ๆ ภาคเรียน / 
 ปการศึกษา แกน

มัธยม 
อศ.กช.   ระยะสั้น ตชด. 108 อาชีพ  

(3 ชม.) 
รวมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ 

 
รวม 

 
ภาคเรียนท่ี 2 / 2552 

 
200 

 
12 

 
340 

 
30 

 
600 

 
30 

 
1,212 

 
ภาคเรียนท่ี 1 / 2553 

 
200 

 
30 

 
260 

 
30 

 
600 

 
30 

 
1,150 

 
รวมท้ังส้ิน 

 
400 

 
42 

 
600 

 
60 

 
1,200 

 
60 

 
2,362 
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ขอมูลบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
ระดับตําแหนง ระดับการศึกษา 

จํานวน คศ.1 คศ.2 คศ.3 ตําแหนง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง เอก โท ตร ี ตํ่ากวา ป. ตรี 

1. ผูบริหาร 4 - 4 - - 3 - 1 - - 4 - - 

รวมผูบริหาร 4 - 4 - - 3 - 1 - - 4 - - 
2. ขาราชการครูผูสอน              

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 1 5 6 - 2 1 3 - - - 1 5 - 

แผนกวิชาพืชศาสตร 2 2 4 - 1 2 - - 1 - 2 2 - 

แผนกวิชาสัตวศาสตร 2 1 3 1 - 1 1 - - - - 3 - 
แผนกวิชาประมง 4 1 5 - - 4 1 - - - 2 3 - 

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร 2 1 3 1 1 - - 1 - - 1 2 - 

แผนกวิชาชางกลเกษตร - - - - - - - - - - - - - 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

- 1 1 - - - 1 - - - - 1 - 

รวมขาราชการครูผูสอน 11 11 22 2 4 8 6 1 1 - 6 16 - 

3. ขาราชการพลเรือน              

เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
ระดับ 3 

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

รวมขาราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - - 

4. ลูกจางประจํา              

- พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

- ยาม 2 - 2 - - - - - - - - - 2 

- หัวหนาหมวดสถานท่ี 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

- พนักงานขับเคร่ืองจักรกลฯ 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

- คนงาน 5 1 6 - - - - - - - - - 6 

- คนงานเกษตร - 2 2 - - - - - - - - - 2 

- นักการภารโรง 2 - 2 - - - - - - - - - 2 

- พนักงานบริการอัดสําเนา 1 - 1 - - - - - - - - - 1 

- พนักงานพิมพดีด - 2 2 - - - - - - - - - 2 

รวมลูกจางประจํา 13 5 18 - - - - - - - - - 18 

5. พนักงานราชการ              

- พนักงานราชการคร ู - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

รวมพนักงานราชการ - 1 1 - - - - - - - - 1 - 

รวมทั้งสิ้น 29 17 46 3 4 11 6 1 1 - 11 17 18 
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อัตรากําลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีจํานวนท้ังสิ้น 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 

 เจาหนาที่ธุรการ                          1    คน 

 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  - คน 
   อัตราขาราชการครูวาง จํานวน  - อัตรา 
   ขาราชการพลเรือนปฏิบัติราชการจริง จํานวน - คน 
 



           

  

                         
  

  การจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต 
              

ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ 

     ผูไดรับการพัฒนาจาก องคความรูสราง แกปญหา ผูประกอบการ ผลงานวิจัยเพือ่ ที่ งบรายจาย 
ถายทอดเทคโนโลยี ปวช.  ปวส. ระยะสั้น เครือขายความรวมมือ ผูประกอบการ ความยากจน ใหม 

รวม 

1 งบบุคลากร           
     -  เงินเดือน 7,498,772  - - - - - - - 7,498,772  
     -  เงินวิทยฐานะ   1,159,200  - - - - - - -   1,159,200  
     -  คาจางประจํา   2,875,483  - - - - - - -   2,875,483  
     -  คาตอบแทนพนักงานราชการ      148,824  - - - - - - -      148,824  
     -  คาจางชั่วคราว      852,480  - - - - - - -      852,480  
     -  คาครองชีพ        59,160  - - - - - - -        59,160  

  รวม 12,593,919  - - - - - - - 12,593,919  

2 งบดําเนินงาน           
     -  คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 430,000 332,300   180,000      - 942,000   
     -  คาสาธารณูปโภค      400,000  - - - - - - -      400,000  

  รวม 830,000 332,300   180,000      - 1,342,000   

3 งบลงทุน           
     -  ครุภัณฑ     9,991,000  - - - - - - -   9,991,000  
     -  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   10,149,000  - - - - - - - 10,149,000  

  รวม   20,140,000  - - - - - - - 20,140,000  
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  การจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต 

 

ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ 

      ผูไดรับการพัฒนาจาก องคความรูสราง แกปญหา ผูประกอบการ ผลงานวิจัยเพือ่ ที่ งบรายจาย 

ปวช.  ปวส. ระยะสั้น เครือขายความรวมมือ ผูประกอบการ ความยากจน ใหม ถายทอดเทคโนโลยี 

รวม 

4 งบอุดหนุน                  

 -  การศึกษาขั้นพื้นฐาน     2,933,000  - - - - - - -   2,933,000 

         -  สิ่งประดิษฐ           -    - - - - - - 240,000 240,000 

         -  อศ.กช. - - - - -     126,000 - -     126,000  

         -  ทุนเฉลิมราชกุมารี        15,000  20,000 - - - - - -      35,000  

         -  คุณธรรมนําความรู 120,000 - - - - - - - 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      450,000   450,000 

 รวม  3,068,000  20,000 - 320,000 - 1,406,000 - 240,000 5,054,000 

5 งบรายจายอื่น           

 - - - - - - - - - - 



           

  

 
 

                            
การจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต 

 

ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ 

      ผูไดรับการพัฒนาจาก องคความรูสราง แกปญหา ผูประกอบการ ผลงานวิจัยเพือ่ ที่ งบรายจาย 

ปวช.  ปวส. ระยะสั้น เครือขายความรวมมือ ผูประกอบการ ความยากจน ใหม ถายทอดเทคโนโลยี 

รวม 

6 งบสนับสนุนจากหนวยงานอื่น          

 -โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 450,000 - - - - - - - 450,000 

 รวม 450,000 - - - - - - - 450,000 

 รวมทั้งสิ้น 37,081,919 352,300 180,000 320,000 - 1,406,000 - 240,000 39,580,219 
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  ผลการใชจายปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ประมาณการแผนปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  สนองนโยบาย 

แผนงบประมาณ / แผนงาน   เงินสนับ เงินอุดหนุน เงินรายได เงินอุดหนุน เงินรายได       เพิ่ม-ลด 

 

/ งาน / โครงการ เงิน งปม. การศึกษา สถาน รวม เงิน งปม. การศึกษา สถานศึกษา  สนุนจาก รวม ( รอยละ ) จัง
หว

ัด 

สอ
ศ.

 

ศธ
. 

    ขั้นพื้นฐาน ศึกษา      ขั้นพื้นฐาน  หนวยงานอื่น    ปร
ะก
ันค

ุณภ
าพ

  ส
มศ

. 

1.  แผนงบประมาณ : เรงรัดปฏริูปการ                            

               ศึกษา และการเรียนรูตลอดชวีิต                      

    1.1  ผลผลติ : ผูสําเร็จการศึกษาระดับ                    

                           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ               

           1.1.1  งบบุคลากร 12,320,692   674,880 190,560 13,186,132 
   

11,741,439  426,000 426,480 - 12,593,919 1.97     

           1.1.2  งบดําเนินงาน 
   

891,000  - -    
891,000  

   
1,342,000  - 

   
3,408,620  - 4,750,620  433.18     

           1.1.3  งบลงทุน 
   

2,370,000  - -    
2,370,000  

   
20,140,000  - 

   
450,000  - 20,590,000  768.78     

           1.1.4  งบอุดหนุน - 2,720,600 -    
2,720,600  - 

   
2,507,000  - - 4,628,000  70.10     

           1.1.5  งบรายจายอื่น   - - - - - - - 450,000 450,000 100     

    1.2  ผลผลติ : ผูสําเร็จการศึกษาระดับ                 
                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                     

           1.2.1  งบดําเนินงาน 
   

299,600  - - 299,600 
   

332,300  - - - 332,300 10.91     

          1.2.2  งบอุดหนุน 200,000 - -    
200,000    -       

    1.3  ผลผลติ : ผูรับบริการการ                    

      ฝกอบรม และพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น                     

           1.3.1  งบดําเนินงาน 481,200 - - 481,200 - - - - - - 100     

           1.3.2  
   

195,000  - -    
195,000  

   
180,000  - - - 180,000  - 8.3     งบอุดหนุน 
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  ผลการใชจายปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ประมาณการแผนปงบประมาณ  พ.ศ. 2553   สนองนโยบาย 

แผนงบประมาณ / แผนงาน    เงินอุดหนุน เงินรายได    เงินอุดหนุน เงินรายได  เงินสนับ  เพิ่ม-ลด 

/ งาน / โครงการ เงิน งปม. การศึกษา สถานศึกษา รวม เงิน  งปม. การศึกษา สถานศึกษา สนุนจาก รวม  (รอยละ) 

    ขั้นพื้นฐาน      ขั้นพื้นฐาน   
หนวยงาน
อื่น    

ศธ
. 

สอ
ศ.

 

จัง
หว

ัด 

ปร
ะก
ันค

ุณภ
าพ

   ส
มศ

.   

    1.4  โครงการ : ความรวมมือเพื่อผลิตและ               
                             พัฒนากําลังคนดานอาชีวะ               
           1.4.1  งบดําเนินงาน 12,000 - - 12,000 320,000 - - - 320,000 2566.6     

    1.5  โครงการ :  จัดการองคความรูในการ               
                              สรางผูประกอบการ               
           1.5.1  งบดําเนินงาน 86,000 - - 86,000  - - - - -100     

2.  แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและ               
                                    พัฒนาชนบท               

     2.1  โครงการ :  อาชีวะเพื่อแกปญหาความ               
                               ยากจน               
             2.1.1  งบดําเนินงาน 150,000 - - 150,000 1,406,000 - - - 1,406,000 837.33     

3.  แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสราง               
                                    พื้นฐานทางปญญา               

     3.1  โครงการ : จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ               
             3.1.1  งบดําเนินงาน 15,000 - - 15,000 - - - - - -100     
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  ผลการใชจายปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ประมาณการแผนปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  สนองนโยบาย 

แผนงบประมาณ / แผนงาน    เงินอุดหนุน เงินรายได    เงินอุดหนุน เงินรายได  เงินสนับ  เพิ่ม-ลด 

/ งาน / โครงการ เงิน งปม. การศึกษา สถาน รวม เงิน   งปม. การศึกษา สถานศึกษา สนุนจาก รวม (รอยละ) 

    ขั้นพื้นฐาน ศึกษา    ขั้นพื้นฐาน   หนวยงานอื่น    

ศธ
. 

สอ
ศ.

 

จัง
หว

ัด 

ปร
ะก
ันค

ุณภ
าพ

   ส
มศ

.   

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 90,000 - - 90,000 240,000  - - 240,000 166.67     

5.  แผนงบประมาณ : เสริมสราง               

               ความมั่นคง ในจังหวัด               

                         ชายแดนภาคใต               

     5.1  โครงการ : พัฒนาการ - - - - - - - - - -     

  ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต               

รวมทั้งสิ้น     
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     

 



 - 15 - 

สรุปงบหนารายจาย ปงบประมาณ 2553  จําแนกตามผลผลิต 
    

แผนงบประมาณ / ผลผลิต จํานวน งบประมาณ รหัส  GFMIS 

    (บาท)   

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 

    ผลผลิต : ผูไดรับการพัฒนาจากเครือขายความรวมมือ     

                     ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  400 คน  320,000   20006 04006 000 000 

   ผลผลิต : ประชาชนและนักศึกษาที่สามารถนําความรู      

                  ทักษะไปปรับใชในกระบวนการผลิตและบริการ - - 20006 04008 000 000 

2.  แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท      

          ผลผลิตที่ 1  จํานวนประชาชนที่ไดรับการฝกอาชีพ     

                              มีรายไดเพ่ิมขึ้น  1,900 คน  
   

1,406,000  20006 66009 000 000 

3.  แผนงบประมาณโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา      

          ผลผลิตที่ 1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจากศูนยบมเพาะ     

                              วิสาหกิจที่สามารถเปนผูประกอบการใหม - - 20006 77010 000 000 

4.  แผนงบประมาณสนับสนุนดานวิทยาศาสตร      

     เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม     

          ผลผลิตที่ 1  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู    
-                        -   20006 14004 000 000 

          ผลผลิตที่ 2  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี    

                              (สิ่งประดิษฐคนรุนใหม)  8 ชิ นงาน  
   

240,000  20006 14005 000 000 

5.  แผนงบประมาณเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัด      

      ชายแดนภาคใต     

             
-                        -   20006 85007 000 000 ผลผลิตที่ 1  ................................................................... 

รวมทั้งสิ้น 

 

   
-   

   
43,369,839  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

53 
โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

    ประจําปงบประมาณ     2553 
1.   ชื่อโครงการ งานบริหารงานท่ัวไป 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ  นางชริดา   จิตตเอ้ือเฟอ 
3. ระยะเวลาดําเนินการ       1  ตุลาคม  2552 -    30 กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 
              ดวยงานบริหารงานท่ัวไป เปนงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการในการติดตอกับหนวยงานภายใน
และภายนอก  ท้ังเปนศูนยกลางในการเผยแพร ขาวสาร ขอมูล แกบุคลากร  พรอมท้ังใหบริการรับ-สงไปรษณยีภณัฑ      
ดังนั้นจึงตองมีวัสดุและงบประมาณในการดําเนินงาน  
 5.  วัตถุประสงค 
               1. เพื่อใหการดําเนนิงานของงานบริหารงานท่ัวไป มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง และมี  
   ประสิทธิภาพ 
             2.เพื่อใหการบริการขอมูล ขาวสาร และการรับสงไปรษณียภณัฑเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.  เปาหมาย 
     - เชิงปริมาณ   จัดสงหนงัสือ ราชการ จํานวน  1 ,000 ฉบับ และบัตรอวยพรปใหม    100 บัตร   
     - เชิงคณุภาพ   การติดตอประสานงานราชการกับหนวยงานภายนอก ประสบความสําเร็จ 
. 7 การสนองนโยบาย  โครงการงานบริหารงานท่ัวไป เปนการสนองนโยบาย ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา มาตรการท่ี6 สรางเครือขายพนัธมิตร  :  โดยขยายความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการคาจังหวดั 
และองคกร วชิาชีพโลก  เพือ่รวมจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักการ  “ผูใชรวมคิดผูผลิตรวม กําหนด”   เปนการเชื่อมโยง
โลกแหงการเรียนและ การทํางานใหมีความ ใกลชิดมากข้ึน 
8.สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั และโครงงานท่ีนําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี 40  เร่ืองจํานวนครัง้ และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั และ
โครงการ 
มาตรฐาน ท่ี6  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ ท่ี 43  ระดับคุณภาพของการจัดสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
9.สรุปสาระสําคัญของโครงการ   เปนโครงการท่ีสนับสนุน ใหการติดตอประสานงานราชการ กับหนวยงาน  อ่ืนๆ 
ประสบความสําเร็จ  เกิดประโยชนแกทางราชการ   โดยมีหลักฐานและขอมูลในการดําเนินงาน 
10.สถานะและความพรอมของโครงการ โครงการงานบริหารงานท่ัวไป เปนโครงการท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ   การดําเนินงานเปนปจจุบัน มีหลักฐานและขอมูลในการดาํเนินงานท่ีจัดเก็บอยาง
เปนระบบ 
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11. แผน การดาํเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

หมาย
เหตุ 

ขั้นตอนการ
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. สํารวจการ
ใชวัสดุจาก
ขอมูลเดิม 

-- -----             

2.เสนอ
โครงการ 

-- -----             

3.จัดซื้อวัสดุ
และ
ดําเนินงาน 

             

4.สรุปผลและ
ประเมิน
โครงการ 

             

12. งบประมาณ  รวม  40,000 บาท   
 

 
 

 
จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร)บาท( ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย  

 
งปม. บกศ.  

งบดําเนินการ    
คาวัสด ุ         2 0  ,000 20,000 
        

 
รวม  

 
 

    - 40  ,000 
   

12.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
12.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 
 
 



  

55 
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 
    โครงการงานบริหารงานท่ัวไป ในดานการใชวัสดุสํานักงานจะเช่ือมโยงกับโครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานของงานวิทย
บริการและหองสมุด  
       ในดานการดําเนินงาน จะเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนๆในสวนงานกจิกรรมตางๆของวิทยาลัย 
14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      - โดยตรง  การติดตอประสานงานราชการประสบความสําเร็จ 
     -  โดยออม  สรางภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน 

15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ) KPI) 
        - เชิงปริมาณ   จัดทําหนงัสือราชการราชการไดจํานวน   1,000 ฉบับ บัตรอวยพรปใหม  100 บัตร 

         - เชิงคณุภาพ  การติดตอประสานงานราชการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและตามกาํหนดเวลา 
 

************************ 
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 
1.   ชื่อโครงการ  งานการบัญชี 

2.   ผูรับผดิชอบโครงการ   นายสุชาติ  การสมาน  และนางศุภรดา  จัตุรงคกช 

3.   ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2552 -30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล   
งานการบัญชีนั้นจะตองมีการจัดทําบัญชี การทํารายงาน งบการเงินแบะบัญชีตลอดจนการควบคุมการเบิกจายให

ถูกตองและไดมาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นจงึตองจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนงานการบัญชีใหมีประสิทธิภาพ 

5.   วัตถุประสงค   
1. เพื่อจัดทําบัญชีของวิทยาลัยฯ ตามระบบบัญชีและระเบียบท่ีเกีย่วของ 

  2. จัดทํารายงาน งบการเงินและบัญชี   เพื่อสงหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามระเบียบ 
  3. ควบคุมการเบิกจายตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

6.   เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ     จัดทําบัญชีและรายงานงบการเงินและบญัชีไดครบทุกรายการ            
- เชิงคุณภาพ    จัดบัญชีและรายงานงบการเงินและบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา 

7.   การสนองนโยบาย     ยุทธศาสตรพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน 

8.  สอดคลองมาตรฐานอาชวีศึกษา  มาตรฐานท่ี   2  ตัวบงช้ีท่ี  12  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา  จดัซ้ือ วัสดุ  
อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม   

9.   สรุปสาระสําคัญของโครงการ     เปนโครงการท่ีดําเนินการ/ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงิน 
    นอก  งบประมาณ และรายงานการเงิน         

10.   สถานะและความพรอมของโครงการ  มีความพรอมดานครุภณัฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานพอสมควร 
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11.   แผนการดําเนินงาน 
 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 

 
 ขั้นตอนการ 

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. 

หมาย
เหตุ 

1. เสนอโครงการ              
2. จัดซ้ือวัสด ุ              
3. ปฏิบัติงาน              
4. สรุปผล
โครงการ 

             

 
12.   งบประมาณ   10,000  บาท 
 11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

ประเภทของงบประมาณ  งบรายจายยอย/จํานวนเงนิท่ีไดรับจัดสรร 
1. งบดําเนินงาน คาตอบแทน                                -               บาท 
 ใชสอย                                        -               บาท 
 คาวัสดุ                                  10,000.00      บาท 
2. งบลงทุน คาครุภัณฑ                                  -              บาท 

รวม                                              10,000.00    บาท 

 
13.    ความเชือ่มโยงกับโครงการอ่ืน   เปนงานท่ีตองประสานกับงานการเงิน 
14.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - โดยตรง   สามารถจัดทําบัญชีการเงินได  ตั้งแต 1 ตุลาคม 52- 30 กันยายน  53 
 -  โดยออม  สามารถจัดทําบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา 
15.   ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  ( KPI ) 
 - เชิงปริมาณ  จัดทําบัญชีและรายงานการเงินไดครบทุกรายการ 
 - เชิงคุณภาพ  จัดทําบัญชีและรายงานการเงินและบัญชีไดถูกตองและตรงเวลา 
 

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

 



  

58 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 

1.   ชื่อโครงการ  งานการเงิน 

2.   ผูรับผดิชอบโครงการ   นางสาวยุพวดี  ศรีชู และนางสาวอัจจิมา  แซจอง 

3.   ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2552 -30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล   
งานการเงินมหีนาท่ีรับเงิน -  เบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การใหบริการดานการเงินแก

บุคลากรในหนวยงานรวมถึง การทํารายงานการเงิน ตลอดจนการควบคมุการเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบการเงิน 
และไดมาตรฐานทางการเงินและบัญชี ดังนั้นจึงตองจดัทําโครงการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

5.   วัตถุประสงค   
1. เพื่อดําเนนิการรับ – เบิกจายเงินของวิทยาลัยฯ ใหถูกตองตามระเบียบการเงิน และ 
    ระเบียบท่ีเกีย่วของ 

  2. จัดทํารายงาน งบการเงินและการเบิกจาย  เพื่อสงหนวยงานท่ีเกีย่วของตามระเบียบ 
  3. ควบคุมการเบิกจายตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

6.   เปาหมาย 
  - เชิงปริมาณ     รับเงิน-เบิกจายเงิน และจัดทํารายงานการเงินไดครบทุกรายการ 
  - เชิงคุณภาพ    จัดทําเอกสารหลักฐานการรับ-เบิกจายเงินและรายงานงบการเงินไดถูกตอง 

            และตรงเวลา 

7.   การสนองนโยบาย     ยุทธศาสตรพัฒนาระบบแผนงบประมาณและการเงิน 

8.  สอดคลองมาตรฐานอาชวีศึกษา  มาตรฐานท่ี   2  ตัวบงช้ีท่ี  12  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา  จดัซ้ือ วัสดุ  
อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม   

9.   สรุปสาระสําคัญของโครงการ     เปนโครงการท่ีดําเนินการ/ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณและเงิน 
    นอก  งบประมาณ และรายงานการเงิน         

10.   สถานะและความพรอมของโครงการ  มีความพรอมดานครุภณัฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานพอสมควร 
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11.   แผนการดําเนินงาน 
 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 

 
 ขั้นตอนการ 

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. 

หมาย
เหตุ 

1. เสนอโครงการ              
2. จัดซ้ือวัสด ุ              
3. ปฏิบัติงาน              
4. สรุปผล
โครงการ 

             

 
12.   งบประมาณ   30,000  บาท 
 11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

ประเภทของงบประมาณ  งบรายจายยอย/จํานวนเงนิท่ีไดรับจัดสรร 
1. งบดําเนินงาน คาตอบแทน                                -               บาท 
 ใชสอย                                        -               บาท 
 คาวัสดุ                                  30,000.00      บาท 
2. งบลงทุน คาครุภัณฑ                                  -              บาท 

รวม                                              30,000.00    บาท 
 
 
13.    ความเชือ่มโยงกับโครงการอ่ืน   เปนงานท่ีตองประสานกับทุกโครงการท่ีดําเนนิการเบิกจายเงินในการ 

      ดําเนินงาน 
14.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - 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.  ผูรับผดิชอบโครงการ       นางสดใส  หวังอารี  หัวหนางานบุคลากร  ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  30    กนัยายน    2553 
4.  หลักการและเหตุผล   ตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วาดวยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  
หมวด 2  หนาท่ีของงานและแผนก  ขอท่ี  15  งานบุคลากร  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการแนะนํา เผยแพร  และ
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรสถานศึกษา  จดัทําแผนอัตรากําลังแผนพัฒนาบุคลากร  ควบคุม  จัดทําสถิตติ  
และรายงานเก่ียวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ   การลา  ดําเนินการเกี่ยวกับการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  การจัดทํา
ทะเบียนประวตัิ  และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  เชน    การขอมีบัตรประจําเจาหนวยองรัฐ  การแกไขทะเบียน
ประวัติ  การขอเปล่ียนตําแหนง  การขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
เงินทดแทนและการจัดทําสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา  ดังนัน้งานบุคลากร  จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาปรับปรุงงานบุคลากรเพ่ือใหบริการและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค    
 1.  พัฒนาปรับปรุงงานบุคลากรในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 2.  จัดทําทําเนยีบบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 3.  จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร 
 4.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร 
 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  การขอมีบัตรเจาหนาท่ีของรัฐ  การแกไขทะเบียนประวัติ  การขอเปล่ียนตําแหนง  การ

ขอมีและขอเล่ือนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญเงินทดแทนและการจัดทําสมุดบันทึก
ผลงานและคุณงามความดี  ของบุคลากรในสถานศึกษา  รอยละ  80 

 6.1.5 จัดแฟมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงานบุคลากร  จํานวน  30  แฟม  อยางมีระบบและเปนระเบียบ 
 

              6.2  เชิงคุณภาพ    งานบุคลากรใหบริการและอํานวยความสะดวกแกครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพมีวิสัยทัศนกระบวนการทัศนในการทํางาน 
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7.   การสนองนโยบาย  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ขอ  10.  เร่ืองความมีประสิทธิภาพของการบริหารการ
จัดการดานการเงิน  บุคลากร  และพัสด ุ
8.  สอดคลองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  มาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ี
ท่ี  28  เร่ืองอัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ    มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ในปงบประมาณ  2553  ตามแผนปฏิบัติการ 

แผนการดาํเนนิงาน 10. 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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. 

หมายเหตุ 

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

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
        

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
 1.  งบบุคลากร 
        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2.  งบดําเนนิการ   
       -   คาตอบแทน 2,500  
       -   ใชสอย 9,500  
       -   คาวัสด ุ    
3.   งบอุดหนนุ   

4.   งบลงทุน   
       -   คาครุภณัฑ   

 รวม 12,000  
 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 



  

62 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการพัฒนาครู  ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีระนอง 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ      จําหนายไมดอกไมประดับ  เปนเงิน  37,500   บาท  ดังน้ี 

-  โดยตรง    ไดทําเนยีบบุคลากรท้ังหมดภายในสถานศึกษา  มีแฟมประวัติครู  ผูบริหารและลูกจางประจํา  ท่ี
สวยงามและคงทน  แฟมเอกสารท่ีเปนระบบและมีระเบียบ  มีแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรในการบริหารจัดการ
อัตรากําลังในสถานศึกษา  ใหบริการและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

-  โดยออม          งานบุคลากรไดรับการพฒันาและปรับปรุงใหบริการและอํานวยความสะดวกแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในสถานศึกษาดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    มีทําเนียบบุคลากรท้ังหมดภายในสถานศึกษาจําวน  57  คน  มีแฟมประวัติครู  ผูบริหารและ
ลูกจางประจํา  จํานวน  50  แฟม  มีแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรจํานวน  1  แผน  และดําเนนิการเปนไปตามแผน 
             -  เชิงคุณภาพ       งานบุคลากรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
วิทยาลัยผานการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามตัวบงช้ี 
 

************************ 
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2553 

 

1.   ชื่อโครงการ  พัฒนาครู  ผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน 

2.   ผูรับผดิชอบโครงการ   นางสดใส  หวังอารี  หัวหนางานบุคลากร  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.   ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2552 -30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล  ตามยุทธศาสตร  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีมุงเนนการผลิตกําลังคนใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน  มีงานทําและดาํรงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม  โดยมีกลยทุธหลักคือพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  
สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  และสงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา  ดังนั้นงานบุคลากรจึง
ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  ใหมีโลกทัศนและกระบวนทัศน  ในการทํางานท่ีสอดคลองกับกล
ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ใหกับครู  ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน  ให
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยูตลอดเวลา  และสงบุคลากรเขารับการอบรม  สัมมนา  หลักสูตรตาง ๆท่ีเกี่ยวของ
กับงานและการจัดการเรียนการสอน  ท่ีสถาบันอ่ืน ๆจัด  เพื่อนําความรูมาพัฒนางานและเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 

5.   วัตถุประสงค   
1. เพื่อดําเนนิการรับ – เบิกจายเงินของวิทยาลัยฯ ใหถูกตองตามระเบียบการเงิน และ 
    ระเบียบท่ีเกีย่วของ 

  2. จัดทํารายงาน งบการเงินและการเบิกจาย  เพื่อสงหนวยงานท่ีเกีย่วของตามระเบียบ 
  3. ควบคุมการเบิกจายตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
  4.  เพื่อใหสอดคลองกับตัวบงช้ีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

6.   เปาหมาย 
  - เชิงปริมาณ     จัดอบรม  สัมมนา  ศึกษาดงูาน  และอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ใหครู  ผูบริหารฝาย
สนับสนุนในสถานศึกษา  และเขารับการอบรม  สัมมนา  ตามท่ีสถาบันอ่ืน ๆจัดอยางนอยปละ  1  คร้ังและไมนอยกวา  20  
ช่ัวโมง 

- เชิงคุณภาพ      ครูผูบริหารและบุคลากรฝายสนับสนุน  เพิ่มศักยภาพมีวิสัยทัศนกระบวนทัศนในการ
ทํางานและเพิม่พูนความรู  ประสบการณ  การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนและมีคูณธรรมจริยธรรม
เพิ่มข้ึน 
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7.   การสนองนโยบาย    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ขอ10 เร่ือง ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ดานการเงิน บุคลากร และพัสดุ  และเร่ืองท่ี9 เร่ือง คุณธรรมนําชีวิต 

8.  สอดคลองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมาตรฐานท่ี2 ตัวบงช้ีท่ี24ให
บุคลากรภายในสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรืองานท่ีรับผิดชอบไมนอยกวา20ช่ัวโมง/ปและมาตรฐาน
การประกันภายนอก มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงช้ีท่ี 6.3จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาในดานวิชาชีพท่ีสอนและ 

กระบวนการจดัการเรียนรู ไมนอยกวา 20ช่ัวโมง/ป 

9. สถานะและความพรอมของโครงการ  มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2552 
ตามแผนปฏิบัติการ 

10. สรุปสาระสําคัญของโครงการ  จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหครู ผูบริหารและบุคลากร
สายสนับสนุน และใหเขารวมอบรม สัมมนาท่ีสถาบันอ่ืนจัดข้ึน เพื่อเพ่ิมพูน ความรูและประสบการณใหแกบุคลากรของ
สถานศึกที่จะนํามาประยกุตใชกับงานท่ีปฏิบัติและการจดัการเรียนการสอนและการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม   
11.   แผนการดําเนินงาน 
 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี2 ไตรมาสท่ี3 ไตรมาสท่ี4 

 
 ขั้นตอนการ 

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. 

หมาย
เหตุ 

1. เสนอโครงการ              
2. จัดซ้ือวัสด ุ              
3. ปฏิบัติงาน              
4. สรุปผล
โครงการ 

             

 
12.   งบประมาณ   งบประมาณรวมท้ังส้ิน  147,956  บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

ประเภทของงบประมาณ  งบรายจายยอย/จํานวนเงนิท่ีไดรับจัดสรร 
1. งบดําเนินงาน คาตอบแทน                                -               บาท 
 ใชสอย                                        -               บาท 
 คาวัสดุ                                  147,956.00      บาท 
2. งบลงทุน คาครุภัณฑ                                  -              บาท 

รวม                                              147,956.00    บาท 
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13.    ความเชือ่มโยงกับโครงการอ่ืน หรือวิชาอ่ืน  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานพัฒนาสมรรถนะ
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และโครงการศึกษาดูงานของแผนกวิชา 

       
14.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โดยตรง ครูผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาตามยุทธศาสตรและนโยบาย 
สอศ. และวิทยาลัยฯผานการประเมินมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ตัวบงช้ีท่ี 24 
และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ตามตัวบงช้ีท่ี 6.3 
โดยออม   ครูผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา  สามารถนําความรูไปปฏิบัติหนาท่ี ท่ีตนรับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมมากย่ิงข้ึน 
15.   ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  ( KPI ) 
 เชิงปริมาณ  ผูบริหาร จํานวน 5 คนครู จํานวน 22 คน พนักงานราชการ 1 คน 
ลูกจางประจํา 18 คน และลูกจางช่ัวคราว จาํนวน 9 คนไดรับการพัฒนา โดยจัดอบรม สัมมนาใหไปอบรม สัมมนาอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง ไมนอยกวา 20 ช่ังโมง 
เชิงคุณภาพ  ครู ผูบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรูและประสบการณเพิ่มข้ึนและสามารถนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ี ท่ีตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและวิทยาลัยผานการประเมินมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

************************ 
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โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 
1.  โครงการ  งานทะเบียน 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ นางฉัตรฤดี   เกิดแกว และนางสาวจารุวิจติร   ชวยแทน 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ   ตลุาคม 52 –  กันยายน 53 
4.  หลักการและเหตุผล 

งานทะเบียนเปนงานท่ีเกีย่วของกับครูผูสอน นักเรียนนักศึกษาในเรื่องของการเรียน และการบริการเอกสาร
ทางการเรียน  จึงตองมีการจัดการทางดานเอกสารใหถูกตอง  เปนระบบ  หมวดหมูในรูปของแฟมเอกสาร และไฟลการ
จัดเก็บขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูปขอมูลนักศึกษารายบุคล  และการจดัสงขอมูลนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต เพื่อจดัสรรราย
หัวของนกัศึกษา   
5.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดเอกสารและทําเอกสารใหเปนระบบ  หมวดหมูงายตอการคนหา  และนําไปใชไดถูกตอง   
2. ครูและนักศึกษาท่ีมาติดตอไดขอมูลอยางถูกตองและรวดเร็ว   
3. มีการจัดเกบ็ขอมูล  ทะเบียนประวัติ  ผลการเรียนของนักศึกษาในระบบโปรแกรมสําเร็จรูปขอมูลนักเรียน

นักศึกษารายบุคคล 
4. มีการจัดสงขอมูลนักศึกษาทางอินเตอรเน็ต เพื่อจดัสรรรายหัวของนกัศึกษา   

6.  เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ   1. บริการขอมูลแกครู  จํานวน   30  คน 

                         2. บริการขอมูลแกนักเรียนนักศึกษาท้ังในระบบแลนอกระบบ  จํานวน  320  คน  
- เชิงคณุภาพ   มีการจัดทําและเก็บเอกสารไดถูกตอง  และสามารถคนหาไดอยางสะดวก 

7.  การสนองนโยบาย   การปรับเปล่ียนระบบและวิธีการรับนักเรียนนักศึกษาใหม , มีฐานขอมูลท่ีเปนระบบ 
8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

8.1 มาตรฐานที่  1  เร่ือง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง 
ตัวบงชี้ท่ี  1 เร่ือง รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 
ตัวบงชี้ท่ี  6 เร่ือง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี  7 เร่ือง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

มีการจัดเก็บดานเอกสารใหถูกตองเปนระบบ  หมวดหมู  ในรูปของแฟมเอกสารและไฟลการจัดเกบ็ขอมูลใน
โปรแกรมสําเร็จรูปขอมูลนักเรียนรายบุคคล  เพื่อเรียกดขูอมูลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน  และเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
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10.  แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

 พ.ย. ธ.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. 52 ม.ค. 53 ก.ย. 

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

 
11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   14,926  บาท   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจาย
ยอย 

 

งปม. บกศ.  

 14,926  
   
   

 

 
 

รวม 14,926  
 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

มีความเชื่อมโยงกับทุกโครงการท่ีเกี่ยวของกับประวตัิ  ขอมูลและผลการเรียนของนักเรียนท้ังในระบบและนอก
ระบบ 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   มีการจัดทําและเก็บเอกสารไดถูกตอง  และสามารถคนหาไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 -  โดยออม   มีระบบฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับฝายบริหารทุกฝาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 14.  
 -  เชิงปริมาณ บริการขอมูล  ประวัติ  ผลการเรียนแกบุคลากร  นักศึกษาและผูปกครอง จํานวน  350  คน 
 -  เชิงคณุภาพ  พัฒนาดานบริการขอมูล  ประวัติ  และผลการเรียน 
 

************************ 
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โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการ  อาคารสถานท่ี   

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ  นายประพัฒน ปานนิล และคณะ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2552 – 30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองตองมีการปรับปรุง  และซอมแซมอาคารตางๆ  ถนน  ไฟฟา  ประปา  
และตกแตงภมิูทัศนภายในวิทยาลัยฯ  เพื่อความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย  มีความพรอมท่ีจะเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน 

5.  วัตถุประสงค 

1. ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา 

2. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา 

3. ซอมแซมบานพักและอาคารตางๆ 

4. ตกแตงภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ 

6.  เปาหมาย 

- เชิงปริมาณ   ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา  ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา  ซอมแซมบานพักและอาคาร
ตางๆตกแตงภมิูทัศนภายในวิทยาลัยฯ  ในพื้นท่ี  940  ไร 

- เชิงคุณภาพ   ซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานไดเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 

7.  การสนองนโยบาย   - 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงช้ีท่ี  19  และ23  

เร่ือง   ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  พืน้ท่ีฝก
ปฏิบัติเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา  ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา  ซอมแซมบานพักและอาคารตางๆ  ตกแตงภูมิ
ทัศนภายในวทิยาลัยฯ 
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10. แผนการดาํเนนิงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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.  ซอมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

 

/ / / / / / / / / / / / 

2. ซอมแซม
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟา 

 

/ / / / / / / / / / / / 

3.  ซอมแซมบานพัก
และอาคารตางๆ 

 

/ / / / / / / / / / / / 

4ใ  ตกแตงภูมิทัศน
ภายในวิทยาลัยฯ 

 

/ / / / / / / / / / / / 

5.  สรุปและรายงาน
โครงการ 

           / 
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11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 188,074  บาท   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 

 

จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย  

 งปม. บกศ. 

 1.  ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา   
2. ซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟา   
3.  

 
ซอมแซมบานพักและอาคารตางๆ   

4
 

ใ  ตกแตงภูมิทัศนภายในวทิยาลัยฯ   
 

รวม 138,074 50,000 

 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 
 - 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 -  โดยตรง   ระบบประปา  ระบบไฟฟา  บานพักและอาคารตางๆ  ภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯมีความ
สวยงาม  มีสภาพดีพรอมท่ีจะใชงาน 

 -โดยออม   ระบบประปา  ระบบไฟฟา  บานพักและอาคารตางๆ  ภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯมีความ
สวยงาม  เอ้ือตอการเรียนการสอน 

 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  
 -  เชิงคณุภาพ 
 

************************ 
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2552 
 

1.   ชื่อโครงการ  บริการพัสดุกลาง 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นายบุญลือ   พิณแกว 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2552  –  30  กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล เพื่อใหการบริการจดัซ้ือจัดจาง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ งานวทิยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอน. 
5.  วัตถุประสงค 
        5.1.  ใหบริการในการจัดซ้ือ จัดจางตามระเบียบพสัดุ 
        5.2.  จัดหาวัสดยุานพาหนะและเช้ือเพลิงไวบริการภายในวิทยาลัย 
        5.3.  ควบคุมการเบิกจาย และใชเช้ือเพลิงใหเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
6.   เปาหมาย  
         -  เชิงปริมาณ ใหบริการในการจัดซ้ือ จัดจางตามระเบียบพัสดุ  จดัหาวัสดยุานพาหนะและและเชื้อเพลิงไวบริการ
ภายในวิทยาลัยอยางพอเพียง  

เชิงคุณภาพ  มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือตามลักษณะเฉพาะวสัดุและครุภณัฑ   ประหยัดและมีประสิทธิภาพ              -  
7.   การสนองนโยบาย 
8.  สรุปสาระสาํคัญของโครงการ  จัดซ้ือ , จัดจาง , จดัหา , จัดทํา และจดัเสนอเอกสารตางๆเพ่ือการตรวจสอบ 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ  
           ถังเก็บน้ํามันดีเซล ขนาด 4,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ถังเก็บน้ํามันเบนซิน ขนาด 200 ลิตร จํานวน 6 ถัง 
มือหมุนจายน้าํมันเบนซิน 1 ชุด หัวจายน้ํามันดีเซล  1  ชุด สํานักงานพสัดุกลางและบุคลากรจํานวน 3 คน 
10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

 เม.ย 
หมายเหตุ 

1.สํารวจวัสดุ
อุปกรณ 

             

2.ดําเนินการจดัซ้ือ
จัดจางตามระเบียบ
พัสดุ 

             

3.ดําเนินการ
เบิกจาย 

             

4.สรุปผลโครงการ              
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11.  งบประมาณ   500,000 บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสด ุ  500,000  
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
          

รวม   

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน ทุกโครงการ 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง   ปฏิบัติงานการบัญชี 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 
-  โดยออม  งานท่ีปฏิบัติเรียบรอยสมบูรณ 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ   ลงทะเบียนเบิกจายไดครบถวน 
 -  เชิงคุณภาพ  งานท่ีทําสําเร็จตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพถูกตองแมนยํา 
 

************************ 
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2552 
 

1.   ชื่อโครงการ  ซอมบํารุงวัสดุ - ครุภัณฑ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นายบุญลือ   พิณแกว 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2552  –  30  กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล  แผนก / งาน / ฝายของวิทยาลัยฯมีครุภัณฑท่ีใชในการจดัการเรียนการสอน / การดําเนนิงานดาน
ตางๆ จะตองมีการซอมบํารุงรักษาตามระยะการใชงานเพือ่ใหมีประสิทธิภาพและใชการไดด ี
5.  วัตถุประสงค 
        เพื่อซอม / บํารุงรักษาวสัดุ-ครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ 
6.   เปาหมาย  
         -  เชิงปริมาณ  ซอม / บํารุงรักษาวัสด-ุครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดแีละมีประสิทธิภาพ 11 โครงการ 

เชิงคุณภาพ   วัสดุ - ครุภัณฑของวทิยาลัยฯสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ           -  
7.   การสนองนโยบาย  พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาวิชาชีพไดมาตรฐาน  
                                     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการเรียน การสอนไดมาตรฐาน 
8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ  ดําเนินการซอม / บํารุงรักษาวัสด-ุครุภัณฑของวทิยาลัยฯตามทีไ่ดรับแจง 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ  
           บุคลากรพัสดุ 3 คนมีความพรอมในการใหบริการ 
10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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. 

หมายเหตุ 

1.สํารวจวัสดุ
อุปกรณ 

             

2.ดําเนินการจดัซ้ือ
จัดจางตามระเบียบ
พัสดุ 

             

3.ดําเนินการ
เบิกจาย 

             

4.สรุปผลโครงการ              
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11.  งบประมาณ   100,000  บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสด ุ  100,000  
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
          

รวม   

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน ทุกโครงการ 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง  วัสดุ – ครุภัณฑของแผนกวิชา / งาน โครงการสามารถใชงานไดด ี  
-  โดยออม  งานท่ีปฏิบัติเรียบรอยสมบูรณ 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ   วัสดุ - ครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ 11 โครงการ 
 -  เชิงคุณภาพ   ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

************************ 
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 
1.   ชื่อโครงการ  งานประชาสัมพันธ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ    นายอรุณ   หวงัอารี 
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล   การจัดการศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  22  กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุก
คนมีความสามารถและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ การประชาสัมพันธ  ถือเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหผูเรียนรับรูขอมูลขาวสารที่เคล่ือนไหวในรอบป  อัน
สงผลใหผูเรียน  มีความรอบรูและทันตอเหตุการณ  รวมท้ังเปนการกระจายขอมูลขาวสารแกบุคลากรทางการศึกษา 
5.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อรวบรวมและเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของกับสถานศึกษารวมทั้งขาวสารอ่ืนใหแกบุคลากรในสถานศึกษา
และบุคลท่ัวไป 
 2.  เพื่อบริการขาวสารของราชการ ประสานงานชุมชน ทองถ่ิน สวนราชการ สถานศึกษาอ่ืน   
 3.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรับรูขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
6.  เปาหมาย 
   -  เชิงปริมาณ   
 1.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขาถึงขอมูลขาสาร ทุกคน 
 2.  ปรับปรุงบอรดประชาสัมพันธเพิ่มเติม  จํานวน  1  บอรด 
   -  เชิงคุณภาพ    
 1.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขาถึงขอมูลขาสาร ทุกคนรับรูขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
 2.  มีบอรดประชาสัมพันธท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม 

7.   การสนองนโยบาย  

-   ตามยทุธศาสตรสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (ขอ 10) สรางเสริมเติมปญญาและพัฒนา
อาชีพ            

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

-  มาตรฐานท่ี  1  เร่ืองผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง   ตวับงชี้ท่ี  3  ,  ,12 
 ตัวบงช้ีท่ี  3 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน  และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ 
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-  มาตรฐานท่ี  5  เร่ืองนวัตกรรมและการวจิัย ตัวบงชี้ท่ี  39,40 
 ตัวบงช้ีท่ี  39  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและ
โครงงานตองบดําเนินการ 
 ตัวบงช้ีท่ี  40 จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัการสรางและพัฒนา นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน  
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ      
 โครงการศูนยขอมูลที่รวบรวมขอมูลและบริการขอมูลขาวสารแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใหทุกคนรับรู
ขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ      
 ปจจุบันวิทยาฯลัยยังไมมีบอรดงานประชาสัมพันธ  เปนของงานโดยเฉพาะ ทําใหการประชาสัมพันธไมสามารถ
ดําเนินการไดเต็มศักยภาพ 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

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

หมาย
เหต ุ

1.วางแผนจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม 

             

2. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ 

             

3. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ 

             

4.  สรุปและรายงานผล              
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12.  งบประมาณ  ใชงบประมาณรวม  5,000  บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี ้

 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 
 

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
 1.  งบบุคลากร 

        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 
  

2. งบดําเนินการ   
       -  

 
คาตอบแทน  

 

  
       -  ใชสอย 

 

  
       -  คาวัสดุ    5,000  

3.  งบอุดหนุน -  

4.  
 

งบลงทุน   
       -   คาครุภัณฑ 

 
-  

รวม 
 

5,000  

12.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการงานศูนยขอมูลสารสนเทศและเช่ือมโยงกับทุกโครงการ 
 14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  โดยตรง  1.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขาถึงขอมูลขาสาร ทุกคนรับรูขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว  
           ทันตอเหตุการณ 
        2.  มีบอรดประชาสัมพันธท่ีสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม 
 -  โดยออม  กอใหเกดิการับรูขอมูลขาวสารที่เทาเทียมกนั 
 อาชีวเกษตรท่ัวประเทศ 
15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    มีบอรดประชาสัมพันธไวใชในงานประชาสัมพันธ 2 บอรด  และนักเรียน  บุคลากรทางการ 
            ติดตามขอมูลขาวสารเกิน  รอยละ  80 
 -  เชิงคุณภาพ   บอรดประชาสัมพันธสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม ทุกคนรับรูขอมูล
ขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตกุารณ 
 
 

************************ 
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โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      พัฒนาฝายแผนงานและความรวมมือเชิงระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม 2552 - 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล      ฝายแผนงานและความรวมมือ มีภาระหนาท่ี จะตองรับบริการกับงานในฝายตางๆท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย เพื่อเปนศูนยขอมูลในการติดตอประสานงาน ในฝาย/ในแผนก/ในงานแตละงานเชน งานวางแผนและ
งบประมาณ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  งานสงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ  งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ  งานความรวมมือ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานฟารมและโรงงาน  เพื่อใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจ การวางแผนและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการวทิยาลัยใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 
เกิดผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของงานตลอดจนการหารรายไดเขาวิทยาลัยเพื่อใหเกดิความสะดวกในการบริหารจัดการ 
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 

-  เชิงคณุภาพ   

1. งานเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
2. เปนท่ีประทับใจของผูใชบริการและผูท่ีเขามาติดตอประสานงาน 
 

7.  การสนองนโยบาย  การบริหารจัดการสํานักงานใหเปนระบบตามขบวนการ PDCAP    
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8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ    

ฝายแผนงานและความรวมมือ  ถือเปนกลไกสําคัญ ในการวางแผนบริหารจัดการวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงจําเปนตองมีการพฒันางานตางๆในฝายแผนใหเปนระบบเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจในการบริหาร
วิทยาลัยสูความเปนเลิศ  
9.  ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจดัการตัวบงช้ีท่ี 41 42 43 
มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ตวับงช้ีท่ี  44 45  
 
10.  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ขั้นตอนการ
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.  ดําเนินโครงการ             

3.  สรุปโครงการ             

11.  งบประมาณ     1,500,000 บาท (จัดสรรงบตามงานในฝายแลว) 

จํานวนเงิน(บาท) 

ที่ รายการ ทั้งหมด งปม. บกศ. การศึกษา
พ้ืนฐาน 

หมายเหตุ 

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. โครงการไมดอกไมประดับเพ่ือการคา 30,000 5,000 20,000 5,000  

13. โครงการผลิตกอนเช้ือเห็ดเพ่ือจําหนาย
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. โครงการสุกรเพ่ือการคา 100,000 16,000 54,000 30,000  

18. โครงการเลี้ยงโคเน้ือ 20,000 1,000 14,000 5,000  

19. โครงการเลี้ยงสุกรขุน 110,000 25,000 55,000 30,000  

20. โครงการผลิตปลาสวยงามและพันธุไม
นํ้า 

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. โครงการทดลองการวิจัยเล้ียงปลาสลิด
ในบอดิน 

12,000 2,000 5,000 5,000  

26. โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือการ
ทดลองวิจัย 

14,000 2,000 10,000 2,000  



  

27. โครงการผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 50,000 10,000 30,000 10,000  

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  โครงการพัฒนาฝายแผน/งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  งาน
สงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ  งานวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ  งานความรวมมือ  งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานฟารมและโรงงาน   

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- โดยตรง   

- มีการทํางานท่ีเปนระบบ/ตรวจสอบได 
- โดยออม  

- งานมีคุณภาพมาตรฐานและสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
  
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

- เชิงปริมาณ  
 - พัฒนางานฝายแผนสูการทํางานเชิงระบบ  7  งาน 
-  เชิงคณุภาพ   

- งานมีคุณภาพมาตรฐานและสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 
 

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

 
โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 



  

1.  โครงการ  งานตลาด  การคาและประกอบธุรกิจ 

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นางจรรยาลักษณ  ศรีชะฎา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล 
 งานตลาด  การคาและประกอบธุรกิจ มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลการจาํหนายผลผลิตของวิทยาลัย ฯ เพื่อนํามา
เปรียบเทียบผลผลิตของวิทยาลัย ฯในปถัดไป  และรายงานผลผลิตใหกับวิทยาลัยตาง ๆ ดวย รวมท้ังสรุปผลการทํางาน
ฟารมประจําปของวิทยาลัย ฯ 

5.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อให งานตลาด  การคาและประกอบธุรกิจ  สามารถจัดเก็บขอมูลราย ไดจากการจําหนายผลผลิตของวิทยาลัย
ฯ ไดอยางเปนระเบียบและถูกตอง 

 2. เพื่อรายงานผลการจําหนายผลผลิตใหกบัวิทยาลัยตาง ๆท่ัวประเทศ 

 6.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ   1. จัดทํา  สผ. 5 ประจําปงบประมาณ  2553  โดยสงขอมูลทางอินเตอรเนต็ใหกับวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
เชิงคุณภาพ   มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป การรายงานผล  ถูกตองและเปนไปตามกาํหนด 
7.  การสนองนโยบาย    -  
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
      มาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี  20  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
      มาตรฐานท่ี  6  ตัวบงช้ีท่ี  43  ระดับคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ  และการจัดความรูของสถานศึกษา 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
    จัดทําแผนการดําเนินงาน ติดตามการจําหนายผลผลิตของวิทยาลัย ฯ  และรายงานผลการจําหนายใหวิทยาลัย ฯ ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 



  

ดําเนินงาน 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.  ขออนุมัติ             
2. ดําเนินงาน             
3.  สรุปผลโครงการ             

 
 
11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน     10,000   บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถวน ) 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย  

 งปม. บกศ. 

 งบดําเนินงาน   
   - 10,000     คาวัสด ุ 

รวม 10,000     
 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

  โครงการท่ีมีผลผลิตและจําหนาย        

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   มีการจัดทําเอกสารตาง ๆ ( แผนงาน  การรายงานผล  และสรุปผล )  ตามท่ีกําหนด 
 - โดยออม   สามารถนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน  ตอไปได 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  
  1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2553  
  2. แบบรายงานผลการดําเนนิงาน 
 -  เชิงคณุภาพ  การรายงานผลถูกตองและเปนไปตามกําหนด 
 

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

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการ จดัทําแผนงบประมาณประจําป 



  

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   หวัหนางานวางแผนและงบประมาณ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล 
 งานแผนงบประมาณ  จะตองมีการวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ  การใชเงินงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร  และเงินบํารุงการศึกษา  ประจําปของสถานศึกษาและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  โดยจัดเก็บขอมูล  รายละเอียด
แผนงานตาง ๆ รวมถึงการรายงาน  ผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานประจําปของวิทยาลัย ฯ 

5.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหงานแผนงบประมาณ  สามารถจัดเก็บขอมูลรายละเอียดโครงการประจําป  การดําเนนิงาน  การใชจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ไดอยางเปนระเบียบและถูกตอง 

 2. เพื่อนําขอมูลการใชงบประมาณโครงดารตาง ๆ ภายในสถานศึกษา  ไปเปนขอมูลการจัดสรรเงินอยางเหมาะสม
และเกดิประโยชนท่ีสุด 

6.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  1. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2553 จํานวน  30  เลม   
  2. จดทําแบบรายงานผลการดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ  ประจําป  2553 
เชิงคุณภาพ   มีการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป การรายงานผล  ถูกตองและเปนไปตามกาํหนด 
7.  การสนองนโยบาย   สอศ.ขอ  10  ความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการดานการเงินบุคลากรและพัสดุ 
8.  สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       ตัวบงช้ีท่ี  17  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน 

         การสอนอยางเหมาะสม 
  มาตรฐานท่ี  4  การบริการวชิาชีพสูสังคม 

     ตัวบงช้ีท่ี  36  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม , 
                     โครงการท่ีใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวชิาชีพตองานดานการดําเนินการ 
มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวจิัย 
   ตัวบงช้ีท่ี  39  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม   

         ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานตองบดําเนินการ 
   
 

มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
       ตัวบงช้ีท่ี  41  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี 

         สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได   

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 



  

 จัดทําแผนการดําเนินงาน  การวางแผนการใชเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ตดิตามและรายงานผล
การดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

10.  แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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.  ขออนุมัติ             
2. ดําเนินงาน             
3.  สรุปผลโครงการ             

 
10. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   15,000  บาท  (หน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน )    
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบ

รายจายยอย 
 

 งปม. บกศ. 
 งบดําเนินงาน   

   - คาวัสด ุ 15,000  
   

 

 
รวม 15,000  

 

 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

  ทุกโครงการของวิทยาลัย ฯ ( จัดทําแผนปฏิบัติงานและจัดทําขอมูลสรุปผลการใชจายและผลการดาํเนินงานใหกบั
โครงการตาง ๆ ของวิทยาลัย ฯ) 

 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   มีการจัดทําเอกสารตาง ๆ ( แผนงาน  การรายงานผล  และสรุปผล )  ตามท่ีกําหนด 
 -  โดยออม   สามารถนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน  และวางแผนการจัดสรรงบประมาณ  ใน
ปงบประมาณตอไปได 



  

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  
  1. แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2553  จํานวน  30  เลม 
  2. แบบรายงานผลการดําเนนิงานและการใชจายงบประมาณประจําป  2552  จํานวน  30  เลม 
 -  เชิงคณุภาพ  การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  และการรายงานผลถูกตองและเปนไปตามกําหนด 
 

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

   

     โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      ปรับปรุงสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 



  

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม 2552 - 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล      ฝายแผนงานและความรวมมือ มีภาระหนาท่ี จะตองรับบริการกับงานในฝายตางๆท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย เพื่อใชเปนศูนยขอมูลและการติดตอประสานงานในฝาย/ในแผนก/ในงานแตละงานใหดําเนินไปตาม
ทิศทาง นโยบายและเปาหมายท่ีตั้งเอาไวเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน จึงจําเปนตองมีสํานักงานท่ีทันสมัย สะอาดและมี
วัสด-ุอุปกรณท่ีจําเปนครบครันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีเขามาใชบริการอยางทันถวงทีและมีประสิทธิภาพ 
5.  วัตถุประสงค         

1. เพื่อใหบริการแกผูเขามาติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหสํานกังานมีความสะอาด/มีอุปกรณท่ีจําเปนครบครัน 
3. สรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรและผูมาติดตอประสานงาน 

6.  เปาหมาย 
-  เชิงประมาณ   

1.ปรับปรุงสํานักงานหองแผนงานและความรวมมือ 1 หอง 
2. จัดทําบอรดนิเทศ 3 ชุด 
3. จัดทําโครงสรางการบริหารงานฝายแผน 1 ชุด 

-  เชิงคณุภาพ   

1. หองสะอาดมีบรรยากาศในการทํางานดข้ึีน 
2. เปนท่ีประทับใจของผูใชบริการและผูท่ีเขามาติดตอประสานงาน 

7.  การสนองนโยบาย  การบริหารจัดการสํานักงานใหเปนระบบตามขบวนการ PDCA     
8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ    

สํานักงานเปนท่ีทํางานของบุคลากรหรือของคนภายในองคกร หากมีสํานักงานท่ีสะอาด ทันสมัยและมีอุปกรณ
ครบครันยอมสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและมีบรรยากาศในการทํางานดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
9.  ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจดัการตัวบงช้ีท่ี 41 42 43 
มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ตวับงช้ีท่ี  44 45  
 
 
 
 
10.  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ขั้นตอนการ
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.  ดําเนินโครงการ             

3.  สรุปโครงการ             

11.  งบประมาณ     15,000 บาท  

จํานวนเงิน(บาท) 
ที่ รายการ 

งปม. บกศ. 
หมายเหตุ 

1. คาเสื้อนํ้ามัน 1 มวน 3,000 -  

2. คาจางตัดสต๊ิกเกอร 2000   

3. แผน CD-R 1 กลอง 350   

4. กบเหลาดินสอชนิดติดโตะ 1 ตัว  350   

5. หมึกเติมเครื่องปร้ินเตอร 2 ชุด 2000   

6. แมกตัวใหญ 1 ตัว พรอมลวด 1500   

7. ปากกาเคมีเขียนแผน ซีดี 6 ดาม 300   

8. นํ้ายาลบคําผิด 6 ดาม 600   

9. ปากกาเนนคํา 1 โหล 500   

10. กระต๊ิกตมนํ้ารอน 1 ใบ 1000   

11. แฟมใสเอกสารสัน  2 น้ิว 1 โหล  1200   

12. กระดาษเอ 4 จํานวน 10 รีม 1200   

13. กระดาษ ทําปกเอ4 จํานวน 4 รีม 600   

14. กระดาษกาวติดสันปกขนาด  10 มวน 400   

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  โครงการพัฒนาฝายแผน/งานประกันคุณภาพ/และโครงการในฝายตางๆ 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- โดยตรง   

-  สํานักงานมาความสวยงาม มีความสะอาด ทันสมัย 
- โดยออม  
 - สรางบรรยากาศท่ีดีการทํางาน  



  

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
- เชิงปริมาณ  
 - ปรับปรุงสํานักงานฝายแผน 1 หอง 
-  เชิงคณุภาพ   

- สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      ประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       งานความรวมมือและบริการชุมชน 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม 2552 - 30  กันยายน  2553 



  

4.  หลักการและเหตุผล      ปงบประมาณ  2553  งานความรวมมือและบริการชุมชน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  
มีเปาหมายในการดําเนนิเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ในการดําเนนิกิจการ
ตาง ๆ  ในดานการจัดการศึกษา  การพัฒนาเพิ่มศักยภาพดานอาชีพใหกับนกัศึกษา  และประชาชน  ฯลฯ  จึงขอจัดเตรียม
ความพรอม  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค         
 5.1  เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานภาคเอกชน  หนวยงานของรัฐและวิทยาลัยฯ  ในการพฒันาอาชีพและ
ดานการศึกษา 
 5.2  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาความยากจนใหกับประชาชนโดยนําเอาแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช 
 5.3  เพื่อเผยแพรช่ือเสียงวิทยาลัยฯ  ในพื้นท่ีจังหวดัระนอง 
 
6.  เปาหมาย 

-  เชิงประมาณ  ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูและทักษะไปสรางรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
-  เชิงคณุภาพ  ทําความรวมมือกับผูประกอบการภาคเอกชนจํานวน  10  รายในหนวยราชการจํานวน   
10  หนวยงาน  

7.  การสนองนโยบาย   
 7.1  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 7.2  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อแกไขปยหาความยากจนท่ีข้ึนทะเบียนกับ
กระทรวงมหาดไทย 
8.  ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการ   
 มาตรฐานท่ี  4  การบริการวชิาชีพสูสังคม 
 ขอกําหนดท่ี  4.1  บริการวชิาชีพท่ีเหมาะสมกับความตองการของชุมชน  สังคม  องคกร  ท้ังภาครับและเอกชน
เพื่อพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
 ตัวบงช้ีท่ี  35  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ 
 ตัวบงช้ีท่ี  36  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวชิาชีพและทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 
   มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

ขอกําหนดท่ี  2.7  ระดมทรัพยากรจาก  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดัท่ี  25  จํานวนคร้ังหรือจํานวนทรัพยากรจากแหลงงานตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกัน
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวดัท่ี  27  จํานวนคน – ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ิน  ท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน   

9. สรุปสาระสําคญัของโครงการ  



  

การรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี  ในดานความรวมมือในการพัฒนา
ประเทศสรางโอกาส  สรางงาน  นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

10.  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ขั้นตอนการ
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.  ดําเนินโครงการ             

3.  สรุปโครงการ             

11.  งบประมาณ     10,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2  

รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  โครงการพัฒนาฝายแผน/งานประกันคุณภาพ/และโครงการในฝายตางๆ 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- โดยตรง   

- หนวยงานภาคเอกชนทําความรวมมือกับวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  20  องคกร 
- โดยออม  
 - ทําใหวิทยาลัยฯเปนท่ีรูจักตอสาธารณชนในภาพท่ีดีและมีประโยชนตอสังคมมากยิ่งข้ึน  

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 
11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   

       -  คาตอบแทน   

       -  ใชสอย   

       -  คาวัสดุ   10,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ -  

รวม 10,000  



  

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
- เชิงปริมาณ   จํานวนองคกรท่ีใหความรวมมือ 
  
-  เชิงคณุภาพ  ความพึงพอใจในการใหความรวมมือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ปงบประมาณ  2553 

 
1.   ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจยัเบ้ืองตนและการใชโปรแกรม  SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ นายประพัฒน  ปานนิล 
 



  

3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  - 30  กันยายน  2553 
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การวิจยั  การสรางนวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐ  เปนงานวิชาการดานหนึ่งท่ีตองดําเนนิการในสถานศึกษา  เพื่อ
เปนประโยชนโดยตรงและโดยออมตอนกัเรียน นักศึกษา  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเชน  โปรแกรม SPSS   เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลได  จะทําใหการวิจยั  การสรางนวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐ  มีความถูกตองมากยิ่งข้ึน  ผูรับผิดชอบ
โครงการจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพื่อประโยชนโดยตรงตอนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ตอไป 
5.  วัตถุประสงค 
 อบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจยัเบ้ืองตนและการใชโปรแกรม  SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล 

เบ้ืองตนแกครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน 
6.   เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
อบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  30  คน 

เชิงคุณภาพ     
ผูเขาอบรมมีความรูการวจิัยเบ้ืองตน  สามารถใช 

7. การสนองนโยบาย… 
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  และแหลงเรียนรูโปรแกรม  SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนได 
 
 
 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง  หลักสูตรและการจกัการเรียนการสอน  ตัวบงชี้ท่ี  15  19  20  
เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย,  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ,  และระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
 
 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
 งานฟารมเล้ียงปลานํ้าจืดเล้ียงปลาเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการคา 
10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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. 

หมายเหตุ 

1.เสนอโครงการ /             



  

2.ดําเนินโครงการ  / / / / / / / / / / /  
3.สรุปและรายงาน
ผล 

           / โครงการ
ตอเนื่อง 

11.  งบประมาณ  15,000 บาท 
11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 
1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   

       -  คาตอบแทน  (ทําการนอกเวลา)   

       -  ใชสอย   

       -  คาวัสดุ   15,000  

3.  งบอุดหนุน   
4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ   

รวม 15,000  

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    

- 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง     ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  จาํนวน  30  คนมีความรูการ
วิจัยเบ้ืองตนและการใชโปรแกรม  SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล 
   

-  โดยออม     ครูมีความรูความสามารถสอนนักเรียนนกัศึกษาในการทําวิจยัและโครงงาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 14.  
 -  เชิงปริมาณ    

จํานวนงานวิจยั  การสรางนวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐเพิม่ข้ึน 
-  เชิงคุณภาพ   

งานวิจยั  การสรางนวัตกรรม  และส่ิงประดิษฐมีการเผยแพร 
 



  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ 2553 

1. ชื่อโครงการ     งานประกันคุณภาพ 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นายเชียง   เกดิแกว 
3. ระยะเวลาดําเนินการ      1  ตุลาคม  2552  –  30  กันยายน  2553 



  

4. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 47
และ48ไดกําหนดใหสถานศึกษาจดัใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่วทิยาลัยจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดาน
อาชีวศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานโดยมุงประโยชนสูงสุดเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางแทจริงโดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกีย่วของและเปดเผยตอสาธารณชนและเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบท่ี2(2549-2553)ตามมาตรา49,50และ51ตอไป เพื่อใหระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไดดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมยแหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนกรอบแนวทางจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย 

2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   ใหเปนไปตามมาตรฐานท้ังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ. 

              3. เพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับแผนกวิชา สูการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและเตรียมพรอมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจาก สมศ. 

6. เปาหมาย 

 -  เชิงปริมาณ 
1.  จัดอบรมบุคลากรเร่ืองการประกันคุณภาพภายในระดบัแผนกวิชา  เชิงปฏิบัติการ 1 คร้ัง   
2.  วิทยาลัยมีมาตรฐานการศึกษาเปนท่ียอมรับของสาธารณชน 

 
-  เชิงคณุภาพ 

1.  มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 
2.  มีแผนพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาท่ีเกิดจากการรวมมือทุกฝาย 
3.  มีการนําผลการประเมิน ( การประกันคุณภาพ ) ไปจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ  

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

 
 
มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   
       ตัวบงชี้ท่ี 44  สถานศึกษามีกลไกระบบการประกันคุณภาพ  ดานโครงสรางการบริหาร  บุคลากรการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ 
       ตัวบงชี้ท่ี  45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐาน 1  การประกันคุณภาพภายใน 
      ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพฒันาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 



  

      ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน  
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ  การประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชา     การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานการประเมิน
ตนเอง และเตรียมพรอมการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจาก สมศ. 

10. แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.

ย 

พ.ค ม.ิย
. 

ก.ค. ส.ค ก.

ย 

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

11. งบประมาณในโครงการ       รวมท้ังส้ิน  26,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

จํานวนเงินจัดสรร ประเภทของงบประมาณ 

งปม. บกศ. 

หมายเหต ุ

1.  งบบุคลากร(คาจางชั่วคราว)    
 
- 

 
5,000 

 

- 4,400  

2.  งบดําเนินการ 
 -  คาตอบแทน 

        -  คาใชสอย 
        -  คาวัสดุ   - 5,500  
3.  งบลงทุน(ครุภัณฑ)  
         - ครุภัณฑ 

 
- 

 
11,100 

 

4.  งบอุดหนุน - -  
รวม - 26,000  

 

12. ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนหรือวิชาอ่ืน  

โครงการการประกันคุณภาพในระดับแผนกวิชา     การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกและโครงการการ
เรียนการสอนของทุกแผนกวิชา    

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
-  โดยตรง 



  

1.  วิทยาลัยมีมาตรฐานการศึกษาเปนท่ียอมรับของสาธารณะชนและผลผานเกณฑการประเมิน   
      มาตรฐานท้ังของมาตรฐานการอาชีวศึกษา  และ สมศ. 
2.  มีสํานักงานประกันคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน 

-  โดยออม   

1.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม 
     มาตรฐานการศึกษา 
2.  มีการรายงานการประเมินตนเองเผยแพรสูสาธารณชน 
3.  นําผลการประเมินจดัทําแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  มีการรายงานการประเมินตนเองเผยแพรสูสาธารณชนทางเอกสารและอินเตอรโนต 

-  เชิงคณุภาพ  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตาม 
มาตรฐาน 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ 2553 

1. ชื่อโครงการ     การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นายเชียง   เกดิแกว 



  

3. ระยะเวลาดําเนินการ      1  ตุลาคม  2552  –  30  กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  หมวด 3  มาตรา 20  และหมวด 6  มาตรา 47,48,49,50 และ 51 จึงกําหนดใหมี
การสอบมาตรฐานวิชาชีพแกนักศึกษาของวทิยาลัยฯ  เพื่อใหเกิดความม่ันใจวานกัศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะและคุณภาพ
ตรงตามท่ีพึงประสงคในทุกดาน  ไดมาตรฐานตามเกณฑของหลักสูตรท้ัง  2  ระดับคือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม และพาณิชยการ และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประมงและบริหารธุรกิจ 
5. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานความรู  ความสามารถ  และทักษะในแตละประเภทวิชา   

              2. เพ่ือประเมินมาตรฐานวิชาชีพดานจิตพิสัย   

6. เปาหมาย 

               เชิงปริมาณ 
- มากกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
 เชิงคุณภาพ 

- ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ี 
ผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพนักศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามท่ีพึงประสงคในทุกดาน   
7. การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สอศ.และรัฐบาล 
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง 
       ตัวบงชี้ท่ี 8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ            
       ตัวบงชี้ท่ี 9  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี 2  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
       ตัวบงชี้ท่ี 2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ 
 
 
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ     ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนกัศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามท่ีพึงประสงคในทุก
ดาน   
10. แผนการดําเนินงาน 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 



  

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
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.แตงต้ังคณะกรรมการ              
2.เสนอโครงการ             
3.ดําเนินการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

            

4.เก็บรวบรวมขอมูล             
6.สรุปและรายงานผล               

11. งบประมาณในโครงการ       รวมท้ังส้ิน  14,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

จํานวนเงนิจัดสรร ประเภทของงบประมาณ 

งปม. บกศ. 

หมายเหตุ 

1.  งบบุคลากร(คาจางช่ัวคราว)
  

   

 
- 

 
- 

 

- -  

2.  งบดําเนนิการ 
 -  คาตอบแทน 

        -  คาใชสอย 
        -  คาวัสด ุ   - 10,300  

3.  งบลงทุน(ครุภัณฑ)  
         - ครุภัณฑ 

 
- 

 
3,700 

 

4.  งบอุดหนนุ - -  

รวม - 14,000  
12. ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนหรือวิชาอ่ืน  

โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกและโครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา    

 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

โดยตรง 
-ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงผาน 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
 



  

โดยออม  
- นักศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทุกคนมีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามท่ีพึง 

ประสงคในทุกดาน   
 

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ มากกวารอยละ 80   

             -  เชิงคุณภาพ  นักศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะและคุณภาพตรงตามท่ีพึง 
ประสงคในทุกดาน   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการ  ขอมูลสารสนเทศ 



  

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นางสาววัชรา  ศรีรักษ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยขอมูลสารสนเทศ  จะตองมีการสรุปขอมูลสถานศึกษา  ประจําปของสถานศึกษาและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
โดยจัดเก็บขอมูล  รายละเอียดแผนงานตาง ๆ รวมถึงการรายงาน  ผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนนิงานประจําป
ของวิทยาลัย ฯ 

5.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหขอมูลสารสนเทศ  สามารถจัดเกบ็ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของสถานศึกษา  ไดอยางเปนระเบยีบ
และถูกตอง 

 2. เพื่อนําขอมูลของสถานศึกษาท้ังหมดมาสรุปผลรวมไปถึงกิจกรรมตาง ๆ และแผนการใชงบประมาณของ
โครงการตางในป  2552 

 6.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  1. จัดทําขอมูลสถานศึกษา   2552   จํานวน   30 เลม   
  2. รวบรวมผลการดําเนนิงานท้ังหมดของสถานศึกษา  ประจําป  2552 
เชิงคุณภาพ   มีการดําเนนิงานตามและรวบรวมขอมูลสถานศึกษาท้ังหมด  ถูกตองและเปนไปตามกําหนด 
7.  การสนองนโยบาย   สอศ.ขอ  10  ความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการดานการเงินบุคลากรและพัสดุ 
8.  สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ตัวบงช้ีท่ี  17  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการเรียน 

         การสอนอยางเหมาะสม 
  มาตรฐานท่ี  4  การบริการวชิาชีพสูสังคม 

ตัวบงช้ีท่ี  36  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม , โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ         
                       วิชาชีพตองานดานการดําเนนิการ 
มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวจิัย 
ตัวบงช้ีท่ี  39  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสรางพฒันาและเผยแพรนวัตกรรม   

         ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงานตองบดําเนินการ 
 
 
 

  มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
  ตัวบงช้ีท่ี  41  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมี 

         สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 



  

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
 จัดทําขอมูลสถานศึกษา  รวบรวมขอมูลของสถานศึกษามาสรุปผลการดําเนินงานของแตละป 

10.  แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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.  ขออนุมัติ             
2. ดําเนินงาน             
3.  สรุปผลโครงการ             

 
10. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   20,000  บาท  (สองหม่ืนบาทถวน )    
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบ

รายจายยอย 
 

 งปม. บกศ. 
 งบดําเนินงาน   

   - คาวัสด ุ 20,000  
   

 

 
รวม 20,000  

 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

  ขอมูลทุกฝายของวิทยาลัย  1.  ฝายบริหารทรัพยากร  2.  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

  3.  ฝายวิชาการ    4.  ฝายพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   มีการจัดทําเอกสารตาง ๆ ( ขอมูลสถานศึกษา  การรายงานผล )  ตามท่ีกําหนด 
 -  โดยออม   สามารถนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหผลการดําเนินงาน  และสรุปผลเปนขอมูลสถานศึกษา 



  

 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  
  1. ขอมูลสถานศึกษา  2552  จํานวน  30  เลม 
  -  เชิงคณุภาพ   การดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป    และการรายงานผลถูกตองและเปนไปตาม
กําหนด 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      มะมวงหมิพานต 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       ฝายแผนงานและความรวมมือ 



  

3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม 2552 - 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล      มะมวงหิมพานตเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและเปนสัญลักษณของจังหวัดระนอง แตในปจจุบัน
พืชดังกลาวมีการปลูกลดลงมาก ดังนั้นทางวิทยาลัยซ่ึงเปนวิทยาลัยท่ีเปดสอนทางดานการเกษตร จึงไดดําเนินการอนุรักษ
พืชประจําถ่ินเพื่อใชเปนแหลงเรียนรู เปนแปลงทดลองและเปนสถานที่ฝกปฏิบัติใหกับนักเรียน - นักศึกษา แผนกวิชาพืช
ศาสตร  เกษตรกรและผูผูสนใจในจังหวดัระนองและจังหวัดใกลเคียง 
5.  วัตถุประสงค         

-  เพื่อใชในการฝกปฏิบัติแกนักเรียน-นักศึกษา  การศกึษาวิจยั  เกษตรกรและผูสนใจ 
-  อนุรักษพืชประจําทองถ่ินใหคงไว 

6.  เปาหมาย 
-  เชิงประมาณ   

1. ใชเปนท่ีฝกปฏิบัติแกนักเรียน-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 

-  เชิงคณุภาพ   
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่วกับการจัดการสวนมะมวงหิม

พานต   
2. สวนมะมวงหิมพานตไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

7.  การสนองนโยบาย       
1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน 
2. การเทียบโอนประสบการณและ VQ คุณวุฒวิิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ท่ีนําสูการปฏิบัติ 
3. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง ( ผูใช ผูซอม ผูสราง ) 
4. ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
5. ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ 
6. การสรางผูประกอบการใหม 
7. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
8. คุณธรรมนําชีวิต 
9. ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการเงิน บุคลากร และพัสด ุ
10. วิธีการศึกษาดูงานของนกัศึกษา ( ปวช. 1 และ ปวส. 1) 
11. การจัดการความรู (Knowledge  management) 

 8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ    
ดําเนินการพัฒนาจัดการสวนมะมวงหิมพานตใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดการเรียนการสอนใหมี

ความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
9.  ความสอดคลองของโครงการกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เกษตรกรรมและประมง  ตัวบงช้ีท่ี 5  6  7  8  9  10  11  12   มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงช้ี



  

10.  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ขั้นตอนการ
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.  ดําเนินโครงการ             

3.  สรุปโครงการ             

11.  งบประมาณ     10,000 บาท  

ปวช. ปวส.

1 คาปุย 5,000.00          

2 คาจางถาง/ฉีดยาฆาหญาจํานวนไรๆ 2,000.00          

3 ยาฆาหญา 3,000.00          

รวมเงิน -              -              10,000.00        -                       

หมายเหตุท่ี รายการ

จํานวนเงิน งปม.

งบดําเนินการ งบอุดหนุน

ขั้นพื้นฐาน
บกศ.

 
12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  โครงการการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร พืชเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- โดยตรง   
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่วกับการทําสวนมะมวงหิมพานต
จํานวน 200  คน 



  

2. สวนมะมวงหิมพานตจํานวน 375  ตน ไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มี
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถผลิตเมล็ดมะมวงหิมพานตสด  1,000  กก  /ป   รายได  30,000  บาท/ป 
- โดยออม  
 1. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหกับวิทยาลัย 
 2. เปนการชวยอนุรักษพืชประจําถ่ินใหคงอยูคูกับจังหวดัระนอง  

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
- เชิงปริมาณ  

1. ใชเปนท่ีฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 200  คน 
2. ดูแลรักษาสวนมะมวงหิมพานตจํานวน 375  ตน ไดอยางสมบูรณ 
3. สามารถผลิตเมล็ดมะมวงหิมพานตสด  1,000  กก  /ป   รายได  30,000  บาท/ป 

-  เชิงคณุภาพ   
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่วกับการทําสวน 
มะมวงหิมพานต 
2. ดูแลรักษาสวนมะมวงหิมพานตไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี  
มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      ปาลมน้ํามันเชิงธุรกิจ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       ฝายแผนงานและความรวมมือ 



  

3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม 2552 - 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล   ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกจิท่ีสําคัญของภาคใต  ปลูกและดูแลรักษางาย  เจริญเติมโตเร็ว  ราคาดี  
มีตลาดแนนอน  เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีในจังหวดัระนองซ่ึงมีปริมาณนํ้าฝนในแตละปมาก อีกท้ังปจจุบันรัฐไดสงเสริมให
ใชปาลมน้ํามันเปนพืชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก  (Bio diesel) เพื่อลดปริมาณการใชและการนําเขาน้ํามันจาก
ตางประเทศ ดังนั้นทางวิทยาลัยซ่ึงเปดสอนทางดานการเกษตร จึงดําเนินการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อใชเปนแปลงสาธิตและ
ฝกนักเรียน-นกัศึกษา  เกษตรกรและผูสนใจในจังหวัดระนองและจังหวดัใกลเคียง 
5.  วัตถุประสงค   

-  เพื่อใชเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติแกนกัเรียนนกัศึกษา เกษตรกรและสนใจ 
-  เพื่อเปนแหลงรายไดของวิทยาลัย 
-  เปนแหลงทดลองวิจัย 

6.  เปาหมาย 
-  เชิงประมาณ   

1. ใชเปนท่ีฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา  เกษตรกรและผูสนใจ จํานวน 1000  คน 
2. เพิ่มปริมาณปลูกปาลมน้ํามันใหไดจํานวน 4000  ตน  
3. สามารถผลิตปาลมน้ํามันสด  400,000  ก.ก.  /ป    
4. รายได  1,200,000  บาท/ป 

-  เชิงคณุภาพ   
1. นักเรียน-นักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําสวนปาลมน้ํามัน 
2. ปาลมน้ํามันไดรับการดแูลและบํารุงรักษาถูกตอง มีการเจริญเติบโตดี  ใหผลผลิตดี  มีคุณภาพตรงตาม

ความตองการของตลาด 
7.  การสนองนโยบาย    

1. การเพิ่มปริมาณผูเรียน 
2. การเทียบโอนประสบการณและ VQ คุณวุฒวิิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ท่ีนําสูการปฏิบัติ 
3. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง ( ผูใช ผูซอม ผูสราง ) 
4. ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
5. ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ 
6. การสรางผูประกอบการใหม 
7. การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
8. คุณธรรมนําชีวิต 
9. ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดานการเงิน บุคลากร และพัสด ุ
10. วิธีการศึกษาดูงานของนกัศึกษา ( ปวช. 1 และ ปวส. 1) 
11. การจัดการความรู (Knowledge  management) 

 8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ    



  

ดําเนินการพัฒนาจัดการแปลงปาลมน้ํามันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดการเรียนการสอนใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ 
9.  ความสอดคลองของโครงการ  กับมาตรฐานการอาชวีศึกษา  มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
เกษตรกรรมและประมง  ตัวบงช้ีท่ี 5  6  7  8  9  10  11  12   มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวบงช้ี
ท่ี 13  14  17  20 22  25  มาตรฐานท่ี 3   กจิกรรมพัฒนาผูเรียน  ตัวบงช้ีท่ี 33  มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม ตัว
บงช้ีท่ี 35  36 มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและงานวิจัย  ตัวบงช้ีท่ี 37 38 39  มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจัดการ  ตัวบงช้ี
ท่ี 41  
10.  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ขั้นตอนการ
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.  ดําเนินโครงการ             

3.  สรุปโครงการ             

11.  งบประมาณ     260,000  บาท   

จํานวนเงิน(บาท) ท่ี รายการ 

งปม. บกศ. 

หมายเหตุ 

1.  คาปุย  160 กส.ๆละ 1500 บาท 240,000   

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 260,000   

 

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  โครงการการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร  โครงการฝกอบรมและบริการวิชาชีพ 
โครงการศึกษาดูงาน 



  

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- โดยตรง   

1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่วกับการทําสวนปาลมน้ํามัน
จํานวน 1000  คน 

2. ปาลมน้ํามันจํานวน 4,000  ตน ไดรับการบํารุงรักษาตามกําหนดและมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตท่ีมี
คุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถผลิตปาลมน้ํามันสด  400,000  ก.ก.  /ป   รายได  1,200,000  บาท/ป 
 

- โดยออม   
1. เปนการประชาสัมพันธวทิยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เกษตรกรเขามาศึกษาดูงาน 
3. เปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
- เชิงปริมาณ  

1. ใชเปนท่ีฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 1000  คน 
2. ดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันจํานวน 4000  ตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถผลิตปาลมน้ํามันสด  400,000  ก.ก.  /ป   รายได  1,200,000  บาท/ป 

-  เชิงคณุภาพ   
1. นักเรียนนักศึกษา และผูสนใจ และเกษตรกรผูสนใจ ไดรับความรูเกีย่วกับการทําสวนปาลมน้ํามัน 
2. ดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันไดรับการบํารุงรักษาตามกาํหนดและมีการเจริญเติบโตดี มีผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 



  

 
1.   ชื่อโครงการ    ไมดอกไมประดับเพื่อการคา 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       1. นายวิธาร   วงศมยุรา   หวัหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 
        2. นายเชาวนันท    กุลรัตนชีวา  ครูแผนกวิชาพืชศาสตร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  30    กนัยายน    2553 
4.  หลักการและเหตุผล   ไมดอกไมประดบัมีความสําคัญในการจดัการเรียนการเนื่องจากในปจจุบันการผลิตไม 
  ดอกเพื่อการคาสามารถยึดเปนอาชีพท่ีดีอาชีพหนึ่งเพราะเปนอาชีพท่ีลงทุนไมมากและมีความ 
  เพลิดเพลินในการทํางานเพราะมีความสวยงามอยูในส่ิงของท่ีทํา ท่ีสําคัญมีรายวิชาท่ีเกี่ยวของ  
 กับไมดอกไมประดับในหลักสูตรท้ังระดับ ปวช.และระดับ ปวส.  จึงสมควรจัดทําโครงการ 
  เปนการผลิตเพื่อการคาเพื่อทักษะในเชิงอาชีพ     
5.  วัตถุประสงค   เพื่อผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคาและศึกษาตลาดในจังหวัดระนองเพ่ือหาไมประดับท่ี   
  เหมาะสม  ท้ังการเจริญเติบโตและแนวทางการจําหนาย      
6.   เปาหมาย   

-  เชิงปริมาณ    1) ผลิตไมประดับเพื่อการตกแตง เชน เทียนทอง  ชาดัด โกสน บุษราคัม ฯ ไมนอยกวา   
    5,000 ตน 
            2.) ผลิตไมดอกไมประดับกระถาง  เชน ปาลมประดับ จนัทนผา  กลุมฟโล กลุม 
          อะโกลนีมา  กลวยไม และอ่ืนๆไมนอยกวา 1,000  กระถาง/ถุง  

              -  เชิงคุณภาพ    ไดไมดอกไมประดับเพื่อการจาํหนายท่ีมีคุณภาพ 
7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาไดมาตรฐาน 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี   2 เร่ือง  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน     
ตัวบงชี้ท่ี15    เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย  และตัวบงชี้ท่ี 1,2 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ    มีสถานท่ีโรงเรือนท่ีเพียงพอ 
10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

หมายเหตุ 

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



  

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการจัดการเรียนการสอนและโครงการงานฟารม 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ      จําหนายไมดอกไมประดับ  เปนเงิน  37,500   บาท  ดังน้ี 

-  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 จนัทนผา  กลุมฟโล กลุม 
          อะโกลนีมา  กลวยไม และอ่ืนๆ  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       ไดไมดอกไมประดับท่ีหลากหลายชนิดเพื่อการจําหนาย 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสด ุ  30,000  
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
       -  คาครุภณัฑ   

รวม 30,000  

 
 



  

ประจําปงบประมาณ  2553 
1.   ชื่อโครงการ    ผลิตกอนเช้ือเห็ดเพื่อจําหนายและบริการ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       1. นายวิธาร   วงศมยุรา   หวัหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 
        2. นางสุมนา   หงอสกุล  ครูแผนกวิชาพืชศาสตร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  31   สิงหาคม    2553 
4.  หลักการและเหตุผล      ตามท่ีแผนกวิชาพืชศาสตรไดพัฒนางานการผลิตกอนเช้ือเห็ดใหมีศักยภาพในการทํา 
   กอนเช้ือและมีโครงการท่ีเกี่ยวของเชน  โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโครง 
   การตนกลาอาชีพท่ีสามารถจําหนายกอนเช้ือเห็ดไดและนักศึกษา  ประชาชนท่ีมีความ 
   ตองการ 
5.  วัตถุประสงค     เพื่อผลิตกอนเช้ือเหด็นางฟาจําหนาย 
6.   เปาหมาย   

-  เชิงปริมาณ    ผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟาจํานวน   18,000  กอน เพื่อการจําหนาย 
              -  เชิงคุณภาพ    นักศึกษาไดปฏิบัติผลิตกอนเช้ือเห็ดท่ีมีคุณภาพบริการจําหนาย 
7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาไดมาตรฐาน/สรางงานประกันคุณภาพแผนกวิชาพืชศาสตร 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี   2 เร่ือง  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน     
ตัวบงชี้ท่ี15    เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย  และตังบงชี้ท่ี 1,2,20 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ    มีเคร่ืองมืออุปกรณการผลิตกอนเช้ือเหด็ท่ีมีศักยภาพสูง เชน 
   เคร่ืองผลิตกอนเช้ือเหด็ครบวงจร  ตูนึ่งกอนเช้ือ ขนาด 600 กอน/คร้ัง 
10. แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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. 

หมายเหตุ 

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

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 



  

 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   

       -  
 

คาตอบแทน   

       -  
 

ใชสอย   

       -  
 

คาวัสดุ   40,000  

3.  
 

งบอุดหนุน   

4.  
 

งบลงทุน   

       -  
 

คาครุภัณฑ    
รวม 40,000   

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟารม/งานมาตรฐานแผนกวิชา 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง    จําหนายกอนเช้ือเห็ด  18,000  กอน  เปนเงิน  86,000  บาท 
  1) จําหนายในโครงการอาหารกลางวัน 8,000  กอนๆละ 7 บาท เปนเงิน 
       56,000   บาท ( 2ภาคเรียน) 
  2) จําหนายในโครงการตนกลาอาชีพตอเนื่องและสําหรับนักศึกษาท่ีตองการทําโครง 
                   การหารายได จํานวน  10,000  กอนๆละ 3  บาท  เปนเงิน  30,000   บาท(ผูซ้ือตอง 
      ทํากอนเช้ือเอง-บมเอง) 
-  โดยออม           1) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและไดทําโครงการหารายได 
       ระหวางเรียน 
  2.) ประชาชนไดรับบริการกอนเช้ือเห็ดราคาถูกไปประกอบอาชีพท่ีไมเส่ียงตอการขาด 
       ทุนและไดมีสวนรวมกจิกรรมกับวิทยาลัยอยางตอเนือ่ง 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    ไดกอนเช้ือเหด็นางฟาท่ีมีคุณภาพจํานวน  18,000  กอน ตลอดปงบประมาณ 2553 
   จําหนายได  86,000   บาท 
             -  เชิงคุณภาพ       นกัศึกษาไดฝกปฏิบัติและมีรายไดระหวางเรียนประชาชนไดประกอบอาชีพการเพาะ 
   เห็ดมีรายไดเพิม่ข้ึน 
 

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



  

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ    ฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       1. นายวิธาร   วงศมยุรา   หวัหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 
        2. นางสุมนา   หงอสกุล  ครูแผนกวิชาพืชศาสตร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  31   สิงหาคม    2553 
4.  หลักการและเหตุผล      ตามท่ีแผนกวิชาพืชศาสตรไดพัฒนางานการผลิตกอนเช้ือเห็ดใหมีศักยภาพในการทํา 
   กอนเช้ือและมีโครงการท่ีเกี่ยวของเชน  โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโครง 
   การตนกลาอาชีพท่ีสามารถจําหนายกอนเช้ือเห็ดไดและนักศึกษา  ประชาชนท่ีมีความ 
   ตองการ 
5.  วัตถุประสงค     เพื่อผลิตกอนเช้ือเหด็นางฟาจําหนาย 
6.   เปาหมาย   

-  เชิงปริมาณ    ผลิตกอนเช้ือเห็ดนางฟาจํานวน   18,000  กอน เพื่อการจําหนาย 
              -  เชิงคุณภาพ    นักศึกษาไดปฏิบัติผลิตกอนเช้ือเห็ดท่ีมีคุณภาพบริการจําหนาย 
7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาไดมาตรฐาน/สรางงานประกันคุณภาพแผนกวิชาพืชศาสตร 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี   2 เร่ือง  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน     
ตัวบงชี้ท่ี15    เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย  และตังบงชี้ท่ี 1,2,20 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ    มีเคร่ืองมืออุปกรณการผลิตกอนเช้ือเหด็ท่ีมีศักยภาพสูง เชน 
   เคร่ืองผลิตกอนเช้ือเหด็ครบวงจร  ตูนึ่งกอนเช้ือ ขนาด 600 กอน/คร้ัง 
10. แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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. 

หมายเหตุ 

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

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 



  

 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   

       -  
 

คาตอบแทน   

       -  
 

ใชสอย   

       -  
 

คาวัสดุ   30,000  

3.  
 

งบอุดหนุน   

4.  
 

งบลงทุน   

       -  
 

คาครุภัณฑ    
รวม 30,000   

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟารม/งานมาตรฐานแผนกวิชา 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง    จําหนายกอนเช้ือเห็ด  18,000  กอน  เปนเงิน  86,000  บาท 
  1) จําหนายในโครงการอาหารกลางวัน 8,000  กอนๆละ 7 บาท เปนเงิน 
       56,000   บาท ( 2ภาคเรียน) 
  2) จําหนายในโครงการตนกลาอาชีพตอเนื่องและสําหรับนักศึกษาท่ีตองการทําโครง 
                   การหารายได จํานวน  10,000  กอนๆละ 3  บาท  เปนเงิน  30,000   บาท(ผูซ้ือตอง 
      ทํากอนเช้ือเอง-บมเอง) 
-  โดยออม           1) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและไดทําโครงการหารายได 
       ระหวางเรียน 
  2.) ประชาชนไดรับบริการกอนเช้ือเห็ดราคาถูกไปประกอบอาชีพท่ีไมเส่ียงตอการขาด 
       ทุนและไดมีสวนรวมกจิกรรมกับวิทยาลัยอยางตอเนือ่ง 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    ไดกอนเช้ือเหด็นางฟาท่ีมีคุณภาพจํานวน  18,000  กอน ตลอดปงบประมาณ 2553 
   จําหนายได  86,000   บาท 
             -  เชิงคุณภาพ       นกัศึกษาไดฝกปฏิบัติและมีรายไดระหวางเรียนประชาชนไดประกอบอาชีพการเพาะ 
   เห็ดมีรายไดเพิม่ข้ึน 
 

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



  

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ    ซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงงานฟารม 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       นายประสิทธ์ิ  ยวดยาน 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  31   สิงหาคม    2553 
4.  หลักการและเหตุผล      เนือ่งจากเคร่ืองทุนแรงงานฟารม   ของวิทยาลัยฯ   ไดชํารุดจาการใชงานและขาดการบํารุงรักษา
ท่ีมีความพรอมท่ีจะใชงานอีกท้ังอายุการใชงานนาน  จึงตองมีการบํารุงรักษาใหมีความพรอมเพื่อใชบริการงานฟารม  และ
การเรียนการสอน 
5.  วัตถุประสงค      1.  เพื่อซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงงานฟารมใหพรอมใชงาน 
   2.  เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชา  การใชแทรกเตอรและเคร่ืองทุนแรงงานฟารม 
   3.  เพื่อใหมีเคร่ืองทุนแรงสํารองใชงาน 
6.   เปาหมาย   

-  เชิงปริมาณ   - แทรกเตอรท่ีไดรับการบํารุง  จํานวน  4  คัน 
  -  เคร่ืองตัดหญาแบบมุมเหวียง  2  เคร่ือง 
  -  เทลเลอร 

              -  เชิงคุณภาพ     -  แทรกเตอรใชงานไดดีท้ังหมด 
   -  เคร่ืองพวงตาง ๆใชงานไดดี 
   -  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชา  ไดรับการเรียนรูและปฏิบัตโิดยท่ัวถึง 
7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาไดมาตรฐาน/สรางงานประกันคุณภาพแผนกวิชาชางกลเกษตร 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี   2 เร่ือง  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน     
ตัวบงชี้ท่ี15    เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย  และตังบงชี้ท่ี 1,2,20 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
  การซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงงานฟารมท่ีจําเปนตองใชงาน    และชํารุดเสียหายจากการใชงานประจําวนั 
  
10. แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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. 

หมายเหตุ 

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



  

11.  งบประมาณ              50,000        บาท 
11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   

       -  คาตอบแทน   

       -  ใชสอย   

       -  คาวัสดุ   50,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ   

รวม 50,000  

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟารม/งานมาตรฐานแผนกวิชา 
 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง    มีแทรกเตอรใชงาน  ฟารม, ซอมบํารุงไฟฟา, ตัดหญาและใชงานจิปาถะ 
-  โดยออม           วิทยาลัยมีเคร่ืองทุนแรงงานฟารมพรอมใชงานและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    มีแทรกเตอรใชงานไดท้ังหมด  4  คัน 
    
             -  เชิงคุณภาพ       -  แทรกเตอรท่ีไดรับการซอมบํารุงใชงานไดดีทุกคัน 
   -  นักศึกษาไดเรียนรูไดใชงานไดจริง 
 

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



  

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการการผลิตไกไข 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   
3.  ระยะเวลาดําเนินการ           1 ตุลาคม  2552    -  30  กันยายน  2553    
4.  หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาสัตวศาสตร มีโรงเรือนเกาท่ีสามารถใชเล้ียงไกไขอายุประมาณ10  เดือน  ( 54สัปดาห) และอายุ 5 เดือน  
(38  สัปดาห )อยูระหวางใหไขและสามารถเล้ียงจนถึงอายุได 17 จน กวาจะปลดไขจาํเปนตองจัดการเล้ียงดูเพื่อใหได
ผลผลิตตอไป  และเมือไดมีโครงการมาตรฐานงานฟารมสัตวไกไขทําใหการจัดการงานฟารมไกไขเปนระบบเปนตัวอยาง
งานฟารมและแผนกใชประโยชนกับการเรยีนการสอน ในสาขางานสัตวศาสตรเพื่อฝกทักษะและประสบการณในการ
ประกอบอาชีพเล้ียงไกไขตอไป        

5.  วัตถุประสงค 

 1. เล้ียงไกไข  จํานวน  1,050  ตัว 
 2.  เปนงานฟารมธุรกิจ 
 3.  แหลงฝกงานของนักศึกษา   และเกษตรกร   จํานวน  250  คน 
6.   เปาหมาย   

-  เชิงปริมาณ   
 1. เล้ียงไกไขจาํนวน  1,050 ตัว   
-  เชิงคุณภาพ     

1.ผูเรียนไดแหลงฝกทักษะและประสบการณตามสาขาวิชา 
  2.ผูเรียนไดคุณภาพและไดมาตรฐานสาขาวิชาสัตวศาสตร 
7.   การสนองนโยบาย 
8. สอดคลองมาตรฐานการชวีศึกษามาตรฐานท่ี...2....ตัวบงช้ืท่ี....20.......เร่ือง....ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกจิ 
 9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

จากการระบาดไขหวัดนกทําใหการเล้ียงสัตวปกนอยลงและกรมปศุสัตวไดออกมาตรการในการจดัการเล้ียงดูสัตว
ปกตองสามารถปองกันการระบาดของโรค ไดมีการสรางฟารมสัตวปกท่ีไดมาตรฐานเพื่อผลิตเนื้อสัตวปลอดภยัตอ
ผูบริโภค วิทยาลัยจัดเปนสถานศึกษาตองจดัการเรียนการสอนในสาขางานสัตวศาสตรรับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาใหมี
ความรูและประสบการณตามมาตรฐานสาขาวิชา  เพ่ือนําไปประกอบอาชีพเล้ียงสัตวท่ีไดมาตรฐานตอไป 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ   มีโรงเรือนไกเนื้อและไกไข 
 
 
 



  

11. แผนการดาํเนินงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

ขั้นตอนการ 
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. 

หมายเหตุ 

1การจัดการเล้ียงด ู              
2.ควบคุมโรคและ
การสุขาภิบาล 

             

3.ประเมินผลราย
เดือน 

             

12.  งบประมาณ    300,000 บาท 
11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 

รายการ หนวย จํานวน ราคา รวม หมายเหตุ 

ไกไขสาวทดแทน ตัว 500 150 75,000  

อาหารไกไข กระสอบ 1,992 430 836,640 ใชเงินหมุนเวียนคาอาหาร
สัตวเดือนละ54,180บาท 

วัคซีนนิวคาสเชิล ชุด 4 ชุด 130 520 ไดไขประมาณ80%เดือนละ
25,200 จําหนายฟองละ  
2.70บาทเงิน68,040 บาท 

วัคซีนกัมโบโร ชุด 4 ชุด 200 800 และ  ก.พ. 53 =ใชเงิน
หมุนเวียนเดือนละ 78,120 

หัวจุบน้ํา อัน 30 40 1,200 ไดไขประมาณ80%เดือนละ
3,600 จําหนายฟองละ  2.70
บาทเงิน97,200 บาท 

ยาฆาเช้ือ ลิตร 3 ลิตร 220 660  

   รวม 300,000  

 



  

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   

       -  คาตอบแทน   

       -  ใชสอย   

       -  คาวัสดุ   300,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ   

รวม 300,000  

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  
 1   โครงการธุรกิจศึกษา 
 2.  โครงการหารายไดระหวางเรียน  
 3.  โครงการเรียนการสอน 
  

14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
-  โดยตรง   โรงเรือนเล้ียงไกไขเล้ียงไกไขไดจํานวน 1,550 ตัวผลิตไขไกใหไขประมาณ  80%ไดไขไกจํานวน  

377,760 ฟอง  ๆละ2.50 บาท เปนเงิน  1,019,952  บาท 
  -โดยออม   
1. มีโรงเรือนมาตรฐานในการผลิตไกไข 
ใชเปนโรงเรือนตนแบบเพ่ือการศึกษาของนักศึกษาท้ังในและนอกระบบ 2.

 

   15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ   

1. ครุภัณฑส่ิงกอสรางไดมาตรฐานตามแบบของกรม ปศุสัตว   
2. ผูเล้ียงมีระบบการเล้ียงและคุณภาพไดรับมาตรฐานผลผลิตจากกรมปศุสัตว  

-  เชิงคุณภาพ    ผูเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเกษตรศาสตรสาขาวิชาสัตวศาสตร  100  % 
 

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



  

โครงการเลี้ยงสุกร 

งานฟารมและโรงงาน   
ฝาย 

เลขท่ีโครงการ…………… 1.   ชื่อโครงการ   การเล้ียงสุกรเพื่อการคา 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นายบุญลือ   พิณแกว  
3.  ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม   2552  ถึง   30  กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล.  
               เนื้อสุกรเปนอาหารหลักของคนไทย  วงจรการผลิตสุกรสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว  ราคาสุกรมีราคา
คอนขางดี เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีทําใหการประกอบการมีผลกําไร  การจัดการเล้ียงสุกรภายในฟารมวิทยาลัยสามารถสราง
รายไดใหกับวทิยาลัยฯและเปนแหลงฝกทักษะการเรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ  และเปนแบบอยางใหกับนกัศึกษาทุก
ระดับได 
5.วัตถุประสงค 

1. เพื่อดําเนนิงานฟารมในระบบฟารมธุรกิจ 
2. เพื่อฝกทักษะและประสบการณดานการเล้ียงสัตวแกนักศึกษา และเกษตรกรท่ีสนใจ 
3. เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกนกัศึกษาและเกษตรกร 
4. เพื่อผลกําไรจากงานฟารมสุกร 

6.   เปาหมาย 
      เชิงปริมาณ            

1. ผลิตสุกรขุน จํานวน  70  ตัว  จากแมสุกร จาํนวน  7  ตัว 
2. นักศึกษาฝกทักษะและประสบการณในรายวิชาการผลิตสุกรในระดบั ปวช.- ปวส.และเปนแบบอยางแก

เกษตรกรผูสนใจ  รวม  200  คน 
      เชิงคุณภาพ 

1. ลูกสุกรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตไดตามชวงอายุ มีประสิทธิภาพการใชอาหารด ี
               2.   นักศึกษามีประสบการณและทักษะดานการเล้ียงสุกร 
               3.    พัฒนาฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 
7.  การสนองนโยบาย 
              โครงการแหลงเรียนรูบริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผูเรียน  จดัการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนโรงงาน   
8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ        

          พัฒนางานฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว  เล้ียงแมพันธุสุกร จํานวน  7  
ตัว  พอพันธุสุกร จํานวน 1 ตัวเพ่ือผลิตสุกรขุน จํานวน 70  ตัว / ป   และแหลงฝกทักษะและเรียนรูวิชาชีพดานการเล้ียง
สุกรของนักศึกษาในระบบและนอกระบบ อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

9.  สถานะและความพรอมของโครงการ 
              โรงเรือนเล้ียงสุกร 3 หลัง  แมพันธุสุกร -  ตัว  พอพันธุ  -  ตัว พนักงาน 1 คน 
 
 
 



  

 
10. แผนการดาํเนินงาน 

 ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
 
 
 
 
 
 
 

11.  งบประมาณ     
       รวมงบประมาณเปนเงิน  100,000  บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 
 
 
 

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

หมายเหตุ 

ขออนุมัติโครงการ              
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ              
ดําเนินการผลิต              
จัดจําหนายผลผลิต              
สรุป / รายงานผล              

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   

-   คาวัสด ุ 90,000  
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
       -  คาครุภณัฑ 10,000  

รวม 100,000  



  

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  
               ภารกิจประจํา  การจัดการศึกษา ผลิตนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สาขางานสัตวศาสตรและสาขาการจัดการ
ผลิตสัตว 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
        -  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 
                                                                         ( เกาหม่ืนส่ีพันหาสิบบาทถวน ) 
                2.  นักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจไดรับการฝกประสบการณ จํานวน       200     คน 
          -  โดยออม   
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 เชิงปริมาณ 
               จํานวนสุกรขุน 70  ตัว / ป 
               เชิงคุณภาพ 
              1. สุกรขุนมีอัตราการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อดี คุณภาพซากดีและนักศึกษามี
ทักษะและสบการณดานการเล้ียงสุกร 
                2. งานฟารมสุกรผานเกณฑกําหนดตามมาตรฐานงานฟารมของกรมปศุสัตว 
 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 



  

ประจําปงบประมาร  2553 
 
1. ชื่อโครงการ   การเล้ียงโคเนือ้ 
2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นางบุญนํา   ตนัธนกุล 
3. ระยะเวลาดําเนินการ 1   ต.ค. 2552 – 30  ก.ย. 2553 
4. หลักการและเหตุผล 

 โคเน้ือเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอประเทศไทยเปนอยางมาก  จําเปนตองไดรับการสงเสริมการเล้ียงเพื่อ
เพิ่มท้ังดานปริมาณและคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการของประเทศ  เนื่องจากจํานวนโค – กระบือลดลง  การขาด
แคลนเนื้อโค-กระบือเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ  โดยดูไดจากมีการนําเขาเนื้อคุณภาพดีจากตางประเทศและยังมีการ
ลักลอบนําเขาโค-กระบือมีชีวิตตามชายแดนเปนจํานวนมาก  ตลอดจนเน้ือโค-กระบือเถ่ือนจากประเทศเพ่ือนบาน  บางพื้นท่ี
ในวิทยาลัยและในจังหวัดระนองมีสภาพไมเหมาะท่ีจะปลูกพืชเศรษฐกจิท่ีดีไดแตสามารถปลูกพืชอาหารสัตวและหาแหลง
อาหารมาทดแทนยามขาดแคลนได  และการเล้ียงโค-กระบือมีความคุนเคยกับเกษตรกรไทยท้ังประเทศมาเปนอยางดีเพียงแต
จะตองใหคําแนะนําความรูทางวิชาการท่ีถูกตองเหมาะสมและถูกตองกับเกษตรกรผูเล้ียงโคเนื้อ-กระบือใหมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนนาจะเปนวิธีการแกปญหาการขาดแคลนเนื้อโคเพือ่การบริโภคภายในประเทศไดในระดับหนึ่งและยังเปนการสงเสริม
อาชีพการเล้ียงโคเน้ือท่ีม่ันคงยั่งยืนใหกับเกษตรกรได 
 งานฟารมโคเนื้อ-โคนม  แผนกวิชาสัตวศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เปนหนวยงานทางวิชาการ
ท่ีใหการศกึษาดานการเล้ียงโคเนื้อ-โคนม  ใหกับนักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจท่ัวไปและยังเปนหนวยงานท่ีทําการศึกษา
วิจัยและพฒันาการเล้ียงโคเนื้อในดานตาง ๆ  เชน  การปรับปรุงพันธุ  อาหารสัตว  การจัดฟารมดานตาง ๆ  และนําความรู
ทางวิชาการใหม ๆ  มาปรับปรุงหรือประยกุตใชใหเหมาะสมกับการเล้ียงโคเนื้อ-โคนม  ของงานฟารมโคเนื้อ-โคนม  
เสียกอนจนเปนผลสําเร็จแลวจึงแนะนําเผยแพรแกเกษตรกรผูสนใจท่ัว ๆไป 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อปรับปรุงพันธุโคเน้ือใหเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมของภาคใตฝงตะวันตก 
 5.2 เพื่อปรับปรุงการเล้ียงโคเนื้อใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 5.3 เพื่อเพ่ิมอัตราการผสมติดในฝูงโคเนื้อใหสูงข้ึน 
 5.4 เพื่อปรับปรุงการบันทึกการจัดการฟารมใหเปนปจจบัุนมากข้ึน 
 5.5 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในการเล้ียงโคเนื้อ 
 5.6 เพื่อเปนวสัดุฝกทักษะแกนักศึกษาและอบรมเกษตรกรหลักสูตรระยะส้ัน/โครงการเกษตรกร  
                   รุนใหม 
 
 
 
 
 
6. เปาหมาย 



  

 6.1 ปรับปรุงพันธุโคเน้ือเพ่ือใชเปนแมพันธุท่ีดี 15  ตัว/ป 
 6.2 ปรับปรุงพันธุโคเน้ือเพ่ือใชเปนพอพนัธุท่ีดี   2  ตัว/ป 
 6.3 ผลิตโคกอนขุน  15  ตัว/ป 
 6.4 ผลิตโคเนื้อขุนคุณภาพด ี   6  ตัว/ป 
 6.5 ผลิตนักศึกษาใหมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อ 5    คน/ป 
 6.6 ใหการศึกษาแกนักศกึษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 50  คน/ป 
 6.7 ใหการศึกษา  อบรม  ดูงาน แกเกษตรกร   50  คน/ป 
 6.8 ใหการศึกษาดูงานฟารมจากบุคคลภายนอกท่ัวไป             100  คน/ป 
 6.9 ใหมีอัตราการผสมติดในฝูงโคเนื้อ    50 % 

 6.10 ทําการบันทึกพันธุประวัติใหกับโคเนือ้ทุกตัว  100 % 
 6.11 มีแปลงหญาพืชอาหารสัตว ไมนอยกวา     20  ไร 
 6.12 งานวิจยั  1  เร่ือง/ป 
 6.13 จํานวนโคเน้ือ  67 ตัว 
 

ปงบประมาณ2/                         ระยะเวลา 
ชนิด/ประเภท           (ตัว) 

จํานวนโคเนื้อ 
ท่ีตองการ 

(ตัว) 
2551 2552 2553 2554 2555 

1.  แมพันธุโคเนื้อ 10 10 10 10 15 15 
2.  พอพันธุโคเน้ือ 1 1 1 1 2 2 
3.  โคขุน - - - - 5 10 
4.  โคสาวทดแทน 
                 (โคนมลูกผสม) 

21 / 2 2 2 5 10 

5.  โครุน  (13 – 18 เดือน) - - - 5 5 10 

6.  โคหยานม (7 – 12 เดือน) - - - 5 10 10 
7.  ลูกโค  (นอยกวา 7 เดือน) - - 5 5 5 10 

รวม 12 12 18 28 47 67 
  

1/  =  แมโคนมสาวลูกผสมทดแทนของวิทยาลัยฯ 
 2/  =  อัตราการผสมติด  50 %(ผสมเทียม/ธรรมชาติ) 

 
 
 
 
7. วิธีการดําเนินงาน 



  

 7.1 วางแผนการจัดการฟารมโคเนื้อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของจังหวดัระนอง 
  (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง) 
 7.2 วางแผนการปรับปรุงพันธุโดยใชน้ําเช้ือพอพันธุโคเน้ือพันธุดีผสมกับแมพนัธุโคเน้ือของงานฟารมโคเนื้อ  
แผนกวิชาสัตวศาสตรท่ีจัดซ้ือใหม 
 7.3 วางแผนการผสมโคเน้ือ  โดยกําหนดฤดูการผสมพันธุ  แบงออกเปน 2 ฤดูคือ  ฤดูท่ี 1 
        เร่ิม  1 ธ.ค. 2551 – 28 ก.พ. 2552,  ฤดูท่ี 2  เร่ิม  1 พ.ค. 2552 – 31 ก.ค. 2552 
 7.4 ทําการบันทึกพันธุประวตัิ  สถิติ  น้ําหนักโคเน้ือตั้งแตแรกคลอด,  น้ําหนกัหยานม 
       (205 วัน),  น้ําหนกั 1 ป (365 วัน), น้ําหนัก  18 เดือน (550 วัน) 
 7.5 ทําการคัดเลือกโคเน้ือเพ่ือใชเปนพอ-แมพันธุท่ีดีโดยพิจารณาจากบันทึกพันธุประวัติ, สถิติน้ําหนักเม่ืออายตุาง 
ๆและดูจากลักษณะภายนอก 
 7.6 ฝกทักษะ, ใหความรูแกนกัศึกษาท่ีเรียนทางดานสัตวใหญและพักอยูประจํางานฟารมโคเน้ือ  ใหมีทักษะและ
ประสบการณ 
 7.7 ใหการอบรมหลักสูตรการเล้ียงโคเนื้อในหลักสูตรระยะส้ัน  โครงการเกษตรกรรุนใหมและผูสนใจท่ัวไป 
 7.8 ทําการศึกษาวิจยัและพฒันาการเล้ียงโคเน้ือในดานตาง ๆ  จนสามารถนํามาปรับปรุงประยุกตใชเล้ียงโคเนือ้
ของงานฟารมโคเน้ือจนบังเกิดผลดีแกทางราชการ 
 7.9 ใหคําแนะนําและใหการปรึกษาในดานการเล้ียงโคเนือ้แกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป  เพื่อนําไปปรับใชกับ
ฟารมของเกษตรกรเองจนเกดิประโยชนสูงสุด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. แผนการดาํเนินการ 



  

 

แผนการดาํเนนิการในแตละเดือน                         ระยะเวลา                
กิจกรรม/รายการ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ก.ย. 
1.  เสนอโครงการ             
2.  การจัดการฟารมโคเน้ือ             
3.  การถายพยาธิ             
4.  การฉีดวัคซีน             
5.  ผสมพันธุโคเน้ือ             
6.  คลอดลูก             
7.  บันทึกพันธุประวัติโคเน้ือ             
8.  บันทึกนํ้าหนักหยานม (205 วัน)             
9.  บันทึกนํ้าหนัก 1 ป (365 วัน)             
10.  บันทึกนํ้าหนัก 18 เดือน(550 วัน)             
11. การคัดเลือกโคเน้ือทดแทน             
12.  การคัดท้ิงโคเนื้อ             
13.  การขุนโคเน้ือ             
14.  การจําหนายผลผลิต             
15.  ฝกทักษะนักศึกษา             
16.  ฝกอบรมเกษตรกร             
17.  ทําการศึกษาวิจัย             
18.  เผยแพรการเล้ียงโคเนื้อแกผูสนใจ
ทั่วไป 

            

19.  ติดตามประเมินผล             
20.  สรุปผลการดําเนินงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9. คาใชจายในการดําเนินงาน     20,000  บาท 
  
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   (ส้ินสุดปงบประมาณ 2552) 
 

รายการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. แมพันธุโคเนื้อ  (10 ตัว) 40,000 200 x 50 x 4 
2. แมโคนมสาวลูกผสม ( 2 ตัวของวิทยาลัยฯคัดไว) 22,250 - 
3. พอพันธุโคเนื้อ (1  ตัว) 78,000 - 
4. โคกอนขุน  (- ตัว) - - 
5. โคขุน  (- ตัว) - - 
6. โคเนื้อคัดทิ้ง (-ตัว) - - 
7. อัตราการผสมติด 50 %  
8. ฝกทักษะนักศึกษาใหมีความรูความชํานาญในการ
เล้ียงโคเนื้อ 

5  คน  

9. ใหการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ระนอง 

50  คน  

10. ใหการศึกษาเกษตรกรหลักสูตรระยะสั้น 50  คน  
11. ใหการศึกษาโครงการเกษตรกรรุนใหม 50  คน  
12. ใหการศึกษาดูงานฟารมจากบุคคลภายนอกทั่ว ๆ
ไป 

100 คน  

13. งานวิจัย 1  เร่ือง  
 
หมายเหตุ  1.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากขอ 1 – 3 ประมาณจากรายไดจากราคาโดยประมาณ จากผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ 

(462,500  บาท) 
2. จากขอ 6 – 11 ไมสามารถประมาณการเปนเงินได เนื่องจากเปนผลผลิตทางการศึกษา 

 
11. ปญหาและอุปสรรค 
 11.1 ปญหาดานอาหารสัตว  อาหารขนมีราคาแพงเนื่องจากคาขนสงและหาซ้ือยากในบางฤดูซ่ึงมีวัตถุดิบอาหาร
สัตวไมตอเนื่อง ทําใหเกิดการขาดแคลนอาหารสัตวเปนบางคร้ัง 
 11.2 ไมมีอาคารเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว มันเสน หญาแหงและฟาง ทําใหเกิดการสูญเสียเม่ือโดนฝนและไมมีเพยีง
พอท่ีจะใชเล้ียงโคเน้ือไดอยางตอเนื่องตลอดป 
 11.3 ปญหาดานแรงงานการเล้ียงโคเนื้อ มีแรงงานไมเพียงพอ จึงตองพ่ึงพาแรงงานหลักนักศึกษา แตการ
ปฏิบัติงานก็ไมดีพอและไมสมํ่าเสมอท้ังโครงการ 



  

 11.4 ปญหาดานการจัดการฟารมท่ัวไป โดยเฉพาะในฤดฝูนพื้นคอกโคจะเละมาก ทําใหโคเน้ือมีสุขภาพไมดีและ
หยุดชะงักการเจริญเติบโต ทําใหน้ําหนกัเฉล่ียเพิ่มข้ึนลดลง 
 11.5 ปญหาดานราคาโคเน้ือ โดยเฉพาะเนื้อโคขุนจะจําหนายไดในราคาตลาดทองถ่ินและโคเนื้อพอ-แมพนัธุจะไม
สามารถจําหนายตามราคามาตรฐานของพันธุโคเน้ือได เนื่องจากเกษตรกรที่มาติดตอซ้ือโคเนื้อเปนเกษตรกรรายยอยท่ีมี
รายไดนอย ซ่ึงวิทยาลัยฯ ควรใหความอนุเคราะหดวย 
 11.6 ปญหาดานการประสานความรวมมือกบัแผนกอ่ืน ๆ เชน แผนกพืชอาหารสัตวจะผลิตและสงพืชอาหารสัตว
ใหไมตรงเวลาและขาดแคลนเปนบางชวง  แผนกเคร่ืองทุนแรงฟารมมาบริการไดไมทันเวลาตามท่ีแผนกตองการ 
 11.7 ปญหาเกีย่วกับผูรับผิดชอบงานฟารมโคเนื้อตองปฏิบัติงานหลายดาน ทําใหการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ฟารมของคนงานและนักศึกษาประจํางานฟารมโคเนื้อไดไมสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดปญหาข้ึนบอยคร้ัง 
 11.8 ผูบริหารควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไปสัมมนา ฝกอบรมหรือดูงานเพ่ือเพ่ิมพนูความรูและประสบการณใน
งานท่ีเกีย่วของใหทันสมัยอยูเสมอ เปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

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



  

 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      โครงการผลิตปลาสวยงามและพนัธุไมน้าํ 

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ     นายอรุณ  หวังอารี 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ      1  ตุลาคม  2552 - 30  กันยายน  2553 
 

4.  หลักการและเหตุผล 

  การผลิตผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ําเปนอาชีพท่ีสามารถทํารายไดใหกับผูประกอบการไดและเปน
การสนับสนุนสงเสริมภาพลักษณการเปน เมืองทองเท่ียวของจังหวดัระนอง  จึงเหน็สมควรมีการสงเสริมใหความรู  ฝก
ทักษะใหกับนกัศึกษาไดมีความรูความสามารถปฏิบัติการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา  ซ่ึงนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพไดในโอกาสตอไป 

 5.วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการสงเสริมถายทอดเทคโนโลยกีารผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ําแกนักศึกษาใน 
รายวิชาปลาสวยงามและวิชาการเล้ียงสัตวน้ํา 
 2. เพื่อเปนแหลงศึกษาและฝกทักษะแกนักเรียน-นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
 3. ผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ําเพื่อการจําหนายไดประมาณ 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     
 -  ปลาสวยงามและพันธุไมน้าํท่ีผลิตได มีคุณลักษณะทีดี ตรงตามความตองการของตลาด 

-  นักเรียน- นกัศึกษา มีความรูและมีทักษะ สามารถผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้าํ   
-  เกษตรกรและประชาชน มีความรูและมีทักษะ สามารถผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา   
 

7.การสนองนโยบาย    

ตามยทุธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขอ 10) สรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ            

 
 
 



  

 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

 -  มาตรฐานท่ี  1  เร่ืองผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง    
ตัวบงชี้ท่ี  12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน   

  -  มาตรฐานท่ี  2  เร่ืองหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน   ตัวบงชี้ท่ี  15 , 19 , 20  ,23 ,27 
 (15) สถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย,  (19)  จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  ให
เหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ   ,(20)  ระดับคุณภาพการ
บริหารและการจัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกจิ,  (23)  ระดับคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางานและ 
(27) จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีสวนในการพัฒนาผูเรียน 

 -  มาตรฐานท่ี  5  เร่ืองนวัตกรรมและการวจิัย ตัวบงชี้ท่ี  (37) จํานวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและ
โครงการวิชาชีพ , (38)  จํานวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ   
 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

 เปนโครงการท่ีสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูฝกทักษะเทคโนโลยีการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา  

 

10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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. 

หมายเหตุ 

1.เสนอโครงการ /             
2.ดําเนินโครงการ  / / / / / / / / / / /  
3.สรุปและรายงานผล            / โครงการ

ตอเน่ือง 

   
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
11.  งบประมาณ   15,000  บาท   (หนึ่งหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 
 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 
  จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   

       -  
 

คาตอบแทน  (ทําการนอกเวลา)   

       -  
 

ใชสอย   

       -  
 

คาวัสดุ   15,000  

3.  
 

งบอุดหนุน   
4.  

 
งบลงทุน   

       -  
 

คาครุภัณฑ   
 

รวม 15,000  

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

     
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน     เช่ือมโยงกับโครงการเรียนการสอน 
       12.1  วิชาการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา      
    12.2   วิชา  การเล้ียงสัตวน้ํา  
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                - โดยตรง  นักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการเบ้ืองตนเกีย่วกับการผลิต ปฏิบัติดูแลรักษาปลาสวยงาม               
และพันธุไมน้าํ  
  - โดยออม  นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปประยุกตใชเพื่อการอาชีพได 
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI) 

- เชิงปริมาณ  นักศึกษา ท่ีเรียนใน แผนกวิชาประมง จํานวน 100  คน มีความรูในดานการการผลิต   
                       สวยงามและพันธุไมน้ํา  
- เชิงคณุภาพ   นักศึกษานําทักษะความรูไปใชไดอยางถูกตองตามข้ันตอนกระบวนการและ                                       
                        นาํไปประยุกตใชเพื่อการอาชีพได 
 



  

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ 

1.   ชื่อโครงการ   การเล้ียงสุกรขุน 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นายอราม   ปลายชัยภูมิ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม 2552  ถึง   30  กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล  
               เนื้อสุกรเปนอาหารหลักของคนไทย  วงจรการผลิตสุกรขุนสามารถปรับเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว  ราคาสุกรมีราคา
คอนขางดี เปนแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีทําใหการประกอบการมีผลกําไร  การจัดการเล้ียงสุกรขุนภายในฟารมวิทยาลัยฯ  
สามารถสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ และเปนแหลงฝกทักษะการเรียนรูในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ  และเปนแบบอยางใหกับ
นักศึกษาทุกระดับได 
5.วัตถุประสงค 

5. เพื่อดําเนนิงานฟารมผลิตสุกรขุนจําหนาย 
6. เพื่อฝกทักษะและประสบการณดานการเล้ียงสุกรขุนแกนกัศึกษา และเกษตรกรท่ีสนใจ 
7. เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกนกัศึกษาและเกษตรกร 
8. เพื่อผลกําไรจากงานฟารมสุกรขุน 

6.   เปาหมาย 
      เชิงปริมาณ            

3. ผลิตสุกรขุน จํานวน  100  ตัว   
4. นักศึกษาฝกทักษะและประสบการณในรายวิชาการผลิตสุกรในระดบั ปวช.- ปวส.และเปนแบบอยางแก

เกษตรกรผูสนใจ  รวม  200  คน 
      เชิงคุณภาพ 

2. ลูกสุกรมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเจริญเติบโตไดตามชวงอายุ มีประสิทธิภาพการใชอาหารด ี
               2.   นักศึกษามีประสบการณและทักษะดานการเล้ียงสุกรขุน 
               3.    พัฒนาฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 
7.  การสนองนโยบาย 
              โครงการแหลงเรียนรูบริการวิชาชีพเพื่อชุมชนและผูเรียน  จดัการศึกษาระบบทวิภาคี โรงเรียนโรงงาน   
8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ        

          พัฒนางานฟารมสุกรเขาสูเกณฑมาตรฐานงานฟารมตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว  ผลิตสุกรขุน จํานวน 100  
ตัว / ป   และแหลงฝกทักษะและเรียนรูวิชาชีพดานการเล้ียงสุกรของนักศึกษาในระบบและนอกระบบ อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

9.  สถานะและความพรอมของโครงการ 
              โรงเรือนเล้ียงสุกรขุน 1  หลัง   พนักงาน 1 คน 



  

 
 
 
10. แผนการดาํเนินงาน 

 ระยะเวลาดําเนินการ ขั้นตอนการ 
 ดําเนินงาน ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
.  

 
 
 
 
 
 

11.  งบประมาณ     
       รวมงบประมาณเปนเงิน  110,000  บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 
 

 
หมายเหตุ 

ขออนุมัติโครงการ              

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ              
ดําเนินการผลิต              
จัดจําหนายผลผลิต              
สรุป / รายงานผล              

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   

       -  คาตอบแทน   

       -  ใชสอย   

-   คาวัสดุ  110,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ   

รวม 110,000  



  

 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  
               ภารกิจประจํา  การจัดการศึกษา ผลิตนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.สาขางานสัตวศาสตรและสาขาการจัดการ
ผลิตสัตว 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
        -  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. สุกรขุนมีอัตราการเจริญเติบโตและมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารเปนเนื้อดี คุณภาพซากดีและนักศึกษา
มีทักษะและประสบการณดานการเล้ียงสุกรขุน 
                2. งานฟารมสุกรผานเกณฑกําหนดตามมาตรฐานงานฟารมของกรมปศุสัตว 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ   เพาะขยายพันธุปลา  
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ     นายวิจักร  เสาวนิช 
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตุลาคม 2552  –  30 กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล  
   การเพาะขยายพันธุปลาเปนฟารมธุรกิจหลักของแผนกวิชาประมง  ท่ีมีผลกําไรและไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่อง  พรอมท้ังจัดใหเปนแหลงฝกทักษะและประสบการณนกัเรียนนักศึกษาแผนกวิชาประมง  และเปนสถานที่ฝกงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร  ทําใหมีผล 
ผลิตจําหนายแกเกษตรกรและลูกคาอ่ืน ๆ  ผูสนใจติดตอส่ังซ้ือลูกปลาไปตลอดทั้งป  ตอบสนองนโยบายและเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีบูรณาการเรียนการสอนเปนช้ินงานแกนกัศึกษาไดเปนอยางด ี
5.  วัตถุประสงค 

   1.  เพื่อผลิตลูกปลาจําหนายเปนงานการคา 
   2.  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
   3.  เพื่อสนับสนุนการเรียนเปนช้ินงาน  เปนโครงการ 

6.   เปาหมาย 
                    - เชิงปริมาณ    . 
   1.  ผลิตลูกปลาจําหนายจํานวน  500,000  ตัว 
   2.  เตรียมพันธุปลาน้ําจืดอ่ืน ๆ เปนพอพันธุ  แมพันธุ  จําวน  5  ชนิด 
   3.  ผลิตลูกปลาชนิดอ่ืน ๆ  จาํนวน  20,000  ตัว 
                   - เชิงคณุภาพ   .  
   1.  พัฒนาวิธีการผลิตใหทันสมัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหมีอัตรารอดสูง 
   2.  พัฒนาคุณภาพลูกปลาใหมีสายพันธุท่ีดีสมํ่าเสมอ 
7. การสนองนโยบาย 

 1.  การเรียนเปนช้ินงาน  เปนโครงการ 
 2.  โรงเรียนในโรงงาน 

 
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
  ขอกําหนดท่ี  2.4  ตัวบงช้ีท่ี  19  และ  20  จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  
ใหเหมาะสมกบัสาขาวิชา  ท้ังสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ    
 
 
 



  

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
  โครงการขยายพันธุปลาเปนโครงการงานฟารมเชิงธุรกิจและสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแก
นักศึกษา 

10. แผนการดาํเนนิการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

ขั้นตอนการ
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. 

หมายเหตุ 

เสนอโครงการ 1.              
2. จัดหาและติดตอ
วิทยากร 

             

3. จัดฝกอบรม              
4.     

   
        สรุปและ

รายงานผล
โครงการ 

       11.  งบประมาณ  100,000  บาท 
 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) 
11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย  

 ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
งปม. บกศ.  

1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   

       -  
 

คาตอบแทน  
 

-  

       -  ใชสอย 

 

-  

       -  คาวัสดุ   100,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  
 

งบลงทุน   

       -  
 

คาครุภัณฑ  -  

รวม  100,000  

 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  เช่ือมโยงกับงานโครงการรายวิชาตางๆของแผนกวิชาประมง 
 



  

 
 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
         - โดยตรง  นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูใหมๆ จากการฝกอบรมท่ีมีความหลากหลาย สามารถนํามา
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพได                                                 

- โดยออม การจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 

- เชิงปริมาณ  นักเรียนนักศึกษาทุกคนไดฝกอบรมท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ 
         -เชิงคณุภาพ นักเรียนนกัศึกษาไดรับความรูใหมๆ จากการฝกอบรม  สามารถนํามาประยุกตใชในการ
ประกอบอาชีพได           
 

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



  

 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ปงบประมาณ  2553 

 
1.   ชื่อโครงการ  เล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ นายประพัฒน  ปานนิล 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  - 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยแผนกประมงไดพฒันาฟารมเล้ียงปลาน้ําจืดเพื่อการผลิตเพื่อการคา  เพื่อการเรียนการสอน  เพือ่การพัฒนา
ตอไปในอนาคต  ในการนีไ้ดรับความรวมมือทางดานวิชาการ  พันธุปลา  อาหาร  จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ  จํากดั  
(มหาชน)  คาดวานาจะเปนประโยชนตอวิทยาลัยโดยตรงและโดยออม 
5.  วัตถุประสงค 

1. เล้ียงปลานิลแปลงเพศเพ่ือการคา 
2. ฟารมปลาน้ําจดืเพื่อการฝกปฏิบัติแกนักเรียนนักศึกษา 

6.   เปาหมาย 
เชิงปริมาณ  

ผลิตปลาทับทิมขนาด  4  ตัว / กิโลกรัม  รุนละ  1600  กโิลกรัม 
เชิงคุณภาพ     

1. เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน-นักศึกษา  ประมาณ  200  คน 
2. เปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร  ประมาณ  100  คน 

8. การสนองนโยบาย… 
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  และแหลงเรียนรู 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง  หลักสูตรและการจกัการเรียนการสอน  ตัวบงชี้ท่ี  15  19  20  
เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย,  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ,  และระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
 งานฟารมเล้ียงปลานํ้าจืดเล้ียงปลาเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการคา 
 
 
 
 
 



  

 
 
10. แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
หมายเหตุ 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค
. 

ก.ย.   

1.เสนอโครงการ /             
2.ดําเนินโครงการ  / / / / / / / / / / /  
3.สรุปและรายงาน
ผล 

           / โครงการ
ตอเนื่อง 

11.  งบประมาณ  100,000 บาท 
11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย
 

งปม. บกศ.  
 1.  งบบุคลากร 
        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2.  งบดําเนินการ   
       -   คาตอบแทน  (ทําการนอกเวลา)   
       -   ใชสอย   
       -   คาวัสด ุ  100,000  
3.   งบอุดหนุน   
4.   งบลงทุน   
       -   คาครุภณัฑ   

 รวม 100,000  

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    

โครงการการเรียนการสอน 
 
 



  

 
 
 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง    
  วิทยาลัยฯ มีรายไดจากโครงการ  ปละประมาณ  14,560  บาท 

-  โดยออม   
  แหลงเรียนรูทางดานการเล้ียงปลา 
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ และเกษตรกรผูสนใจ  มีความรูความเขาใจในการเล้ียงปลาไมนอยกวา  300  คน 

-  เชิงคุณภาพ   
นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจสามารถ เขาใจหลักการเล้ียงปลา สามารนําไปประยุกตใชเพื่อการอาชีพได 
 
 

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



  

 
 
 

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการ  การเล้ียงกุงทะเล 

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ นายประพัฒน   ปานนิล 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2552 – 30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานฟารมวิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ในอดีตท่ีผานมา 
วิทยาลัยไดทําโครงการความรวมมือกับเอกชนในโครงการเล้ียงกุงขาว แตเนื่องจากสภาพบอร่ัว น้ําจืดในชวงฤดูฝน ดังนั้น
การดําเนนิงานในเชิงธุรกจิมักจะไมคุมกบัการลงทุน แตการดําเนนิงานของวิทยาลัยฯ ท่ีจะดําเนนิการตามโครงการนี้
ดําเนินโครงการเพ่ือการฝกนักศึกษา ปลอยกุงบาง เล้ียงแบบกึ่งธรรมชาติ ซ่ึงคาดวาเหมาะสมเนื่องจากขนาดของบอไม
ใหญ ทําใหใชเงินทุนในแตละคร้ังไมมาก จงึเหมาะสมอยางยิ่ง 

5.  วัตถุประสงค 
1. โครงการฝกนักเรียน-นักศึกษา ดานประมง 
2. ดําเนินงานการเล้ียงกุงขาวรูปแบบธุรกิจ 
3. เปนแหลงศึกษาเรียนรูของเกษตรกรผูสนใจ 

6.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ   เล้ียงกุงขาวรุนละ 1-2 บอ 
เชิงคุณภาพ   นักเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูและประสบการณในการเล้ียงกุง 

7.  การสนองนโยบาย    
1.การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 

 2.ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
 3.วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษา 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง  หลักสูตรและการจกัการเรียนการสอน  ตวับงชี้ท่ี  15  19  20  
เร่ือง  สถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย,  จัดสถานที่เรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  ใหเหมาะสม
กับสาขาวิชา  ท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ,  และระดับคุณภาพการบริหารและการ
จัดการการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

เล้ียงกุงขาวแบบกึ่งธรรมชาติรุนละ 1-2 บอ 



  

 

 

10.  แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.เสนอโครงการ / /           
2.ดําเนินโครงการ  / / / / / / / / / / / 
3.สรุป            / 
             

 
11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   160,000  บาท   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบ

รายจายยอย 
 

 งปม. บกศ. 
 1.  งบบุคลากร 

       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 
20,500  

2. 
 

งบดําเนินการ 0  
       -  

 
คาตอบแทน 0  

       -   ใชสอย 0  
       -  คาวัสด ุ  139,500  
3.  

 
งบอุดหนุน   

4.  
 

งบลงทุน   
       -  

 
คาครุภณัฑ   

 รวม 160,000  

 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

 โครงการการเรียนการสอน 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   กาํไรจากการเล้ียง รุนละ 50,000-60,000 บาท 



  

-  โดยออม   นกัเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูและประสบการณจริงในการเล้ียงกุง 

 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  กําไรจากการเล้ียง รุนละ 50,000-60,000 บาท 
-  เชิงคณุภาพ  นักเรียน-นักศึกษา และเกษตรกรผูสนใจ มีความรูและประสบการณจริงในการเล้ียงกุง 
 

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



  

 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

 
1.   ชื่อโครงการ   เล้ียงปลาในบอดิน 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ      นางจรรยาลักษณ  ศรีชะฎา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ       เดือนตุลาคม  2552- กันยายน 2553  
4.  หลักการและเหตุผล  
   การเล้ียงปลาเปนงานฟารมธุรกิจหลักของแผนกวิชาประมง  สามารถสรางรายไดและเปนแหลงศึกษา
เรียนรูในภาคปฏิบัติแกนักศึกษาไดเปนอยางดี และเปนการใชพื้นที่วางใหเกิดประโยชนแกแผนกวชิาประมง 
5.  วัตถุประสงค 
 
  1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเปนช้ินงาน 
  2. เพื่อศึกษาการเล้ียงปลาในบอดิน 
  3. เพื่อศึกษาการเล้ียงปลาในบอดินรูปแบบธุรกิจ 
  4. เพื่อสงเสริมนักเรียน นักศึกษา คิดเปน ทําเปน ขายเปน 
  5. เพื่อการทํางานเปนทีม และหมูคณะ 
  6. จุดประกายแนวคิดในการประกอบอาชีพและการประยุกตใชแหลงน้ําอยางเหมาะสม 
6.   เปาหมาย 
  1. เล้ียงปลานิลแปลงเพศ ,ปลาแรด ,ปลาหมอไทย ,ปลากดเหลือง ,ปลาดุกอุย       ในบอดินจํานวน  5 บอ 
บอละ 2,000 ตัว รวม 10,000 ตัว ไดปลา 2,000 กิโลกรัมตอรุน 
  2. ในอนาคต ถาหากมีจุดคุมทุนในทางเศรษฐกิจจะขยายใหเต็มพืน้ท่ี 
7.    การสนองนโยบาย 

1. การเรียนการสอนเปนช้ินงาน 
2. เปนแหลงการเรียนรู 

 
8.   แผนการดาํเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

ขั้นตอนการ
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. 

หมายเหตุ 

1. เสนอโครงการ              
2.              ดําเนินโครงการ 



  

             3. สรุปและรายงาน
ผล 

 
 
9.  งบประมาณ    29,000  บาท 

      9.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
      

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   

       -  
 

คาตอบแทน   

       -  
 

ใชสอย   

       -  
 

คาวัสดุ   29,000  

3.  
 

งบอุดหนุน   

4.  
 

งบลงทุน   

       -  
 

คาครุภัณฑ    
รวม 29,000   

9.2 รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 - โดยตรง รายไดจากการขายปลาในราคากิโลกรัมละ 40 บาท จํานวน 1,250 กิโลกรัม เปนเงิน   50,000 บาท  
          - โดยออม เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนนกัศึกษาและผูสนใจ 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ    

- เชิงปริมาณ  
   1.  ไดผลผลิตไมต่ํากวา 1,250 กิโลกรัม/รุน 
   2.  นักเรียน-นักศึกษา ในแผนกวิชาประมงทุกช้ันป ใชเปนแหลงเรียนรู และนักเรียน-นักศึกษา  แผนกวิชา
อ่ืน ๆ ท่ีสนใจ 

         - เชิงคณุภาพ  
            1. นักเรียน-นักศึกษา ตระหนกัและมีความคิดแนวทางในการประกอบอาชีพ 
            2. สนับสนุนการเรียนการสอนเปนช้ินงาน 
 



  

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
 ประจําปงบประมาณ 2553 

1. ชื่อโครงการ ทดลอง วิจยัการเพาะขยายพันธุปลาสลิดในบอดิน 
2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นายเชียง   เกดิแกว  
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน   1   ตุลาคม  2552  -  30  กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 

ปลาสลิดเปนปลาน้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย เล้ียงงาย โตเร็ว มีลักษณะ
รูปรางคลายปลากระดี่ มีความอดทน เนื่องจากมีอวยัวะชวยหายใจ นยิมนํามาแปรรูปเปนปลาแดดเดียว ทําใหราคาสูงสราง
รายไดใหแกเกษตรกรในภาคกลาง สวนในภาคใตนั้น ไมนิยมเพาะขยายพันธุทําใหเกษตรกรที่เล้ียงตองซ้ือลูกปลามาจาก
ภาคกลาง ดงันั้นแผนกวิชาประมงมีหนาท่ีในการศึกษาทดลองวิจัย การเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิด เพื่อ
สงเสริมและเผยแพรความรูดานการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูนักเรียน นักศึกษา
และเกษตรกร 
5. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อเพาะเล้ียงพันธุปลาสลิด 
2.  เพื่อใหนกัเรียน นักศึกษา ไดศึกษาทดลอง วิจัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิต 
3.  เพื่อเสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นกัศึกษาของวิทยาลัยฯ                     

6. เปาหมาย 
 -  เชิงปริมาณ  พื้นท่ีเพาะเล้ียงพันธุปลาสลิตในบอดินจาํนวน 1 บอ 
 -  เชิงคณุภาพ 
                          1.  นักเรียน นกัศึกษา มีความรูดานการเพาะเล้ียงและการแปรรูปพันธุปลาสลิด 
               2.  สรางรายไดใหแกวิทยาลัย      
7. การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สอศ.และรัฐบาลดานการศึกษาทดลองวิจัยเชิงประยุกต 
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก 

มาตรฐานท่ี  1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง      

       ตัวบงชี้ท่ี 2  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ  
       ตัวบงชี้ท่ี 4   รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม  



  

       ตัวบงชี้ท่ี  12  รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกจิ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 
มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

       ตัวบงชี้ท่ี 15  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 
       ตัวบงชี้ท่ี 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิาร โรงฝกงาน พื้นท่ี
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน  มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด  
       ตัวบงชี้ท่ี 20  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
      ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ  นักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาทดลอง วจิัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิด 
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นกัศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเปนตนแบบและเปนสถานท่ีดูงานของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

แผนการดาํเนินงาน 10. 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 
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  

งบประมานในโครงการ รวมท้ังส้ิน  12,000       บาท  มีรายละเอียดดังนี ้11. 

จํานวนเงิน(บาท) 
ประเภทของงบประมาณ งปม. บกศ. 

 1. คาตอบแทน 
 2. คาใชสอย 
 3. คาวัสดุ  

- 
- 

12,000        

- 
- 
- 

 รวมท้ังส้ิน - - 

 
ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนหรือวิชาอ่ืน   12. 

              - โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชาไดแก ประมง พืชศาสตร สัตวศาสตร ธุรกิจเกษตร 



  

 
 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

       - โดยตรง   เพาะเล้ียงพันธุปลาสลิดในบอดินจํานวน 1 บอ 
             -  โดยออม  นักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาทดลอง วจิัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิดและเพื่อ
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นกัศึกษาของวิทยาลัยฯ                     
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 -  เชิงปริมาณ  พื้นที่เพาะเล้ียงพันธุปลาสลิดในบอดนิจาํนวน 1 บอ 
 -  เชิงคณุภาพ   นักเรียน นักศึกษา ไดศึกษาทดลอง วิจัยการเพาะขยายพันธุและการแปรรูปปลาสลิดและเพื่อ
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นกัศึกษา 
 

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



  

 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
 ประจําปงบประมาณ 2553 

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร 
2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นายเชียง   เกดิแกว  
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน   1   ตุลาคม  2552  -  30  กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 

ดวยในรายวิชาโครงการ วิชาวิทยาศาสตรหรือรายวิชาอ่ืนๆในแผนกวิชาประมง นักศึกษาตองศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบูรณาการความรู ทักษะ และประสบการณ  เพื่อวางแผนพฒันางานในสาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ําโดย
กระบวนการทดลองวิจัย  สํารวจ  ประดษิฐ  หรือปฏิบัติงานเชิงระบบ ซ่ึงนักศึกษาตองใชโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย 
จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชาตางๆ ทางแผนกวิชาประมงมีโรงเรือนไมเพียงพอจึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
โรงเรือนท่ีมีอยูใหนักศึกษาและบุคลากรใชในการทดลองวิจัย เพือ่ใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่การรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ. 
5. วตัถุประสงค 

1.  มีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร 
2.  เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.  เพื่อเสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นกัศึกษาของวิทยาลัยฯ                     

6. เปาหมาย 
 - เชิงปริมาณ  ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย ของนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 1 หลัง 
 -  เชิงคณุภาพ 
                      1. นักศึกษา มีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วจิัย จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชาตางๆ 
               2.  วิทยาลัยผานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกดานมาตรฐานท่ี 5  
                                 นวัตกรรมและการวิจัย      
7. การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สอศ.และรัฐบาลดานการศึกษาทดลองวิจัยเชิงประยุกต 
8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก 

มาตรฐานท่ี  1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง      

       ตัวบงชี้ท่ี 2  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ  



  

       ตัวบงชี้ท่ี 4   รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม  
       ตัวบงชี้ท่ี  12  รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกจิ  ประกอบอาชีพ  และมีรายไดระหวางเรียน 
มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

 
     ตัวบงชี้ท่ี 15  สถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 
       ตัวบงชี้ท่ี 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัตกิาร โรงฝกงาน พื้นท่ี
ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน  มีบรรยากาศ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด  
       ตัวบงชี้ท่ี 20  ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ 
       ตัวบงชี้ท่ี  25  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานท่ี  5  นวัตกรรมและการวิจัย   
     ตัวบงชี้ท่ี 39  รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง  พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงานตองบดําเนินการ 
มาตรฐานท่ี 4  นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 
     4.3 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสนับสนุนการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา  รวมท้ังงบประมาณท่ี
ไดรับการสนบัสนุนจากภายนอกตองบประมาณดําเนินการท้ังหมด 
9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วจิัย จดัทําโครงการ โครงงาน
ในรายวิชาตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก 
10. แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

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

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

11. งบประมานในโครงการ รวมท้ังส้ิน  14,000       บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

จํานวนเงิน(บาท) 
ประเภทของงบประมาณ 

งปม. บกศ. 

 1. คาตอบแทน - - 



  

 2. คาใชสอย 
 3. คาวัสดุ  

- 
14,000        

- 
- 

 รวมท้ังส้ิน - - 

 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนหรือวิชาอ่ืน   

              - โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชาไดแก ประมง พืชศาสตร สัตวศาสตร ธุรกิจเกษตร 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
     - โดยตรง  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย จัดทําโครงการ โครงงานในรายวิชา

ตางๆ 
             -  โดยออม  วิทยาลัยผานมาตรฐานการอาชีวศึกษาดานมาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย   และการประเมิน
คุณภาพภายนอกดานมาตรฐานท่ี 4  นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา  
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 -  เชิงปริมาณ  มีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วจิัย ของนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 1 หลัง 
 -  เชิงคณุภาพ  นักศึกษามีโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัย จดัทําโครงการ โครงงานในรายวิชาตางๆและเพ่ือ
เสริมสรางทักษะประสบการณใหแกนักเรียน นกัศึกษา 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

โครงการวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนางานฟารม 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ    นายชวนันท  กุลรัตนชีวา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการ      ตุลาคม 2552- กันยายน 2553  
4.  หลักการและเหตุผล 
  งานฟารมวิทยาลัยฯ  เปนการดําเนินการเพ่ือใหเกดิความรูแกนักเรียนนกัศึกษาเกษตรกรและผูท่ีสนใจ
ท่ัวไป  การจดัระบบเพื่อ  ใหสามารถตรวจสอบและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกจิพอเพียงรวมถึงการ
สงเสริมใหความรู  ฝกทักษะใหกับนักเรียน  นักศึกษา  เกษตรกรและผูท่ีสนใจนัน้จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองเรงรีบดําเนินการ
เพื่อใหเปนระบบงานฟารมท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสพความสําเร็จกับแผนที่วางไว 
 5.วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหสามารถตรวจสอบและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อเปนแหลงศึกษาและฝกทักษะแกนักเรียนนักศึกษา  เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 
  
 6. เปาหมาย    

- เชิงปริมาณ  พัฒนาระบบงานฟารมใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- เชิงคุณภาพ  ตรวจสอบและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกงานฟารมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7. การสนองนโยบาย   ตามยทุธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (ขอ 10)สรางเสริมเติมปญญาและ

พัฒนาอาชีพ   

8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 เร่ืองหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน                                                                                   

 ตัวบงช้ีท่ี 14  เร่ือง จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มประสิทธิภาพ                                                                                                                             

ตัวบงช้ีท่ี 15 เร่ืองสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย                                                                                      



  

ตัวบงช้ีท่ี 16 เร่ือง ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน                                                        

ตัวบงช้ีท่ี 20  เร่ือง ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกิจ         

 ตัวบงช้ีท่ี 25  เร่ือง ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ                 

 มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 33 เร่ือง การสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามรวมถึงการมีบุคลิกภาพและมนษุย
สัมพันธท่ีดี 
ตัวบงช้ีท่ี 34 เร่ือง การสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วฒันธรรมประเพณีและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ   เปนโครงการที่สนับสนนุใหนักศึกษาไดเรียนรูฝกทักษะเทคโนโลยีการผลิตพืชผัก

ฟารมเศรษฐกจิพอเพยีงโดยวิธีชีวภาพ ซึ่งเปนเทคโนโลยกีารผลิตทีน่ักศึกษาในวทิยาลัยฯไมเคยไดรับการฝกปฏิบัติมา

กอน 

10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

 ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค
. 

เมษา. พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค
. 

หมายเหตุ 

1. ข้ันเตรียมการ              
2. ข้ันดําเนินการ              
3. ข้ันสรุป/
ประเมินผล 

             

11. งบประมาณ  

จํานวนเงิน (บาท ) 
ประเภทของงบประมาณ/งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 
 - คาใชสอย   
 - คาตอบแทน   
 - คาวัสด ุ          

- 
15,000 
10,000 

- 
- 
- 

 รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน หรือวิชาอ่ืน 
                การบูรณาการ การเรียนการสอนรวมกับโครงการสอนแผนกและรายวิชาอ่ืนๆ ไดแก การจัดการฟารม ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชางเกษตร ดนิและปุย เปนตนโดยใชทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆจากภายในและภายนอก
สถานศึกษา 



  

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน   เช่ือมโยงกับโครงการเรียนการสอนวิชาการผลิตพืชผักโครงการฟารมเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 - โดยตรง   
1. นักศึกษาและผูสนใจมีความรูความเขาใจหลักการเบ้ืองตนเกีย่วกับการผลิต ปฏิบัติดูแลรักษาพืชผัก 

ฟารมเศรษฐกจิพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ 
   2. มีรายได เดือนละ 5,000 บาท 
   - โดยออม  นักศึกษาและผูสนใจสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได 
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI) 

- เชิงคณุภาพ      เกิดประสิทธิภาพดานความสามารถตรวจสอบและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตโดยเนนหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงในระดับด ี

 
 
 



  

 
 

 
 

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2553 

1. โครงการ            โครงการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ       นางวิไลรัตน  นิม้สันติเจริญ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

3. ระยะเวลาดําเนินการ        1  ปงบประมาณ  ( ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 ) 

4. หลักการและเหตุผล   

ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในปจจบัุน ตองพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สถานศึกษาตองจัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายใหผูเรียนมีทางเลือก เพือ่

สงเสริมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติผานการเรียนแบบช้ินงาน โครงการ เพื่อจะไดฝกการเขียนโครงการ การวางแผน

ธุรกิจ  ฝกการดําเนินงานอยางเปนลําดับข้ันตอน รูจักการวางแผน การคนควาหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนิน

โครงการ ซ่ึงการฝกในรายวชิาปกติ จะเปนการฝกพ้ืนฐานเบ้ืองตน  แตในการฝกใหเห็นข้ันตอนการทํางานตลอด

กระบวนการ รวมท้ัง การ ระมัดระวังเร่ืองการใชเงินทุนเพื่อการดําเนนิการเชิงธุรกิจ จะทําใหผูเรียนท่ีเขาสูระบบ

การฝกตองพิจารณาอยางรอบคอบ อยูบนพื้นฐานของเหตุผล  ดังน้ัน  การจัดหากิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียน รู

และบมเพาะนักธุรกิจในรูปแบบการดําเนนิงานเชิงธุรกิจ จึงเปนส่ิงสําคัญยิ่ง  

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อผลิตผลิตภัณฑอาหาร ขนม และเคร่ืองดื่มเพื่อการจําหนายในเชิงธุรกิจ 

5.2  เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับผูเรียนในการดําเนินธุรกจิดานการแปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่ม  

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ  - ผลิตผลิตภัณฑและเคร่ืองดื่มเพื่อการจําหนาย  คิดเปนมูลคา     60,000  บาท 
                  -  ฝกผูเรียนเขาสูระบบการผลิต        จํานวน             20  คน 

                  - โครงการและแผนธุรกิจ อยางนอย                                2 โครงการ/แผนงาน 

6.2 เชิงคุณภาพ - ผูเรียนท่ีผานเขาสูระบบการผลิต เขาใจระบบการทํางานและเขียนแผนธุรกิจได 

7. การสนองนโยบาย 

นโยบายการจดัการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนเปนช้ินงาน โครงการ 

จัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และการจดัต้ังศูนยบมเพาะนักธุรกิจ 



  

8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี  1   ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง      

ขอกําหนดท่ี 1.9  ผูเรียนมีความรูและทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมีรายไดระหวางเรียน  

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ขอกําหนดท่ี 2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพฒันา 

 ตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 14   รอยละของแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมุงเนน 

สมรรถนะอาชีพ 

              ขอกําหนดท่ี 2.4  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา โดยจัดสถานท่ีเรียน  
              สถานท่ีฝกปฏบิัตงิาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา สถาน 
              ประกอบการ และแหลงเรียนรูอ่ืน 
              ตัวบงชี้ท่ี 19    ระดบัความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนหองปฏิบัติการ  
              โรงฝกงาน พื้นท่ีปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู และเกิด 
              ประโยชนสูงสุด 
              ตัวบงชี้ท่ี 20  ระดบัคุณภาพการบริหารและการจัดการ และระบบงานฟารม  ใหเปนแหลงเรียนรูเชิง 
              ธุรกิจ  

9. สรุปสาระสําคญัของโครงการ 

            โครงการงานฟารมดานการแปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่มในเชิงธุรกิจ เปนการจดัเตรียมความพรอมเพื่อเปน

แหลงฝกการแปรรูปอาหารและเคร่ืองดื่มในเชิงธุรกิจ จําแนกเปน 3 สวนหลักๆ คือ ดานอาหาร ขนม และนํ้าดื่ม-

เคร่ืองดื่ม โดยมีแหลงตลาดหลักๆ คือ โครงการปฏิรูปการเกษตรเพื่อชีวิต ตลาดภายในวิทยาลัย และ ตลาดใน

ชุมชน โดยบูรณาการรวมกับการจัดทําโครงการและแผนธุรกิจ ในสาขาวิชาตางๆ  

 

10. แผนการดาํเนนิงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการและวางแผนงาน             
2. สํารวจความตองการของตลาด             
3.  ดําเนินการจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ .            
4.  เตรียมความพรอมในการทํางาน             



  

5.  ปฏิบัติการผลิตตามแผนงาน              
6.  ตรวจสอบผลการฝก-ปรับปรุง             
7.  สรุปผลการดําเนินโครงการ             
             

 

11.  งบประมาณ  งบประมาณรวมท้ังส้ิน  50,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

จํานวนเงิน(บาท) 
ประเภทของงบประมาณ งปม. บกศ. 

 1. คาตอบแทน 
 2. คาใชสอย 

คาวัสดุ   3. 

- 
- 
- 

- 
5,000 

45,000.- 
 รวมท้ังส้ิน - 50,000.- 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน หรือ วิชาอ่ืน  

-โครงการบมเพาะผูประกอบการอาชีวรุนใหม 

-โครงการเรียนการสอน รายวิชาตางๆ ไดแก ผลิตภณัฑสัตวน้ํา ผลิตภณัฑพืช ผลิตภณัฑสัตว และทักษะวิชาชีพ

เกษตร 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 โดยตรง  -  รายไดจากการจําหนายผลผลิต  เปนเงิน    60,000.-  บาท  
              13.2 โดยออม -  ฝกผูเรียนในการเขียนโครงการ/แผนธุรกิจ และฝกการดําเนนิงานธุรกิจแปรรูป 
                      อาหาร ขนม เคร่ืองดื่ม และรักในการประกอบอาชีพอิสระเปนเจาของธุรกิจของตนเอง  

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

- เชิงปริมาณ   จํานวนรายไดจากการจําหนาย, จํานวนนักศึกษา และ จํานวนแผนงาน/โครงการ 

- เชิงคุณภาพ  กําไรจากการดําเนินธุรกิจ, นกัศึกษาท่ีสามารถเขียนโครงการ/แผนธุรกิจได  

 

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

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
    ประจําปงบประมาณ     2553 

1.   ชื่อโครงการ  พัฒนา หองส่ือโสต ทัศนะ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ  นางชริดา   จิตตเอ้ือเฟอ 
3. ระยะเวลาดําเนินการ       1  ตุลาคม  2552 -    30 กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 
                 ดวย การจัดการศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจดัการความรู 
มีการปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เนนใหผูเรียนมีความรูอยางกวางขวาง มีส่ือการเรียนรูท่ีทันสมัย สงเสริม
ความรูความเขาใจในวิชาการ แกนกัเรียน นกัศึกษา  
                     ดังนั้น แผนกสามัญสัมพันธ จึงจัดทําโครงการพัฒนา หองส่ือโสตทัศนะ แผนกวิชา เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัย  
5. วัตถุประสงค   
               1. เพื่อใหการจดัการเรียนการสอนของแผนกวชิา มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สรางความสนใจแกผูเรียน ท่ี
จะศึกษา คนควา 
             2.เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดอยางกวางขวาง และสนับสนุนใหผูเรียนมีความรูในการใชเทคโนโลยีใน
การศึกษาคนควา 
             3. เพื่อสงเสริมใหครูผูสอน ไดใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย  ทําใหผูเรียนสนใจในการเรียนรู และเปนการปรับวิธีเรียน  
เปล่ียน วิธีสอน  ใหมีความ กาวหนาทันสมัย 
             4. เพื่อเปนการ ดแูล  วัสดุ ครุภณัฑส่ือการศึกษา ท่ีไดรับ ใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน และมีความปลอดภัย ไม
สูญหาย 

  6.  เปาหมาย 
     - เชิงปริมาณ   มีหองส่ือโสตทัศนของแผนกวิชา   
     - เชิงคณุภาพ   หองส่ือโสตทัศน มีความพรอมและสมบูรณ.ในการใชงาน 
. 7 การสนองนโยบาย  โครงการงานบริหารงานท่ัวไป เปนการสนองนโยบาย ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในขอท่ี 5 การปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบและขอท่ี 12 การจัดการความรู 
8.สอดคลองมาตรฐานอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 2.2 .1 จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรู แบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 



  

ตัวบงช้ีท่ี 15 สถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
ตัวบงช้ีท่ี 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
9.สรุปสาระสําคัญของโครงการ   เปนโครงการท่ีสนับสนุน ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการจัดการความรู มีการ
ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ เนนใหผูเรียนมีความรูอยางกวางขวาง มีส่ือการเรียนรูท่ีทันสมัย ท่ีสงเสริม
ความรูความเขาใจในวิชาการ แกนกัเรียน นกัศึกษา  

10. แผน การดาํเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

หมาย
เหตุ 

ขั้นตอนการ
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. สํารวจการ
ใชวัสดุจาก
ขอมูลเดิม 

-- -----             

2.เสนอ
โครงการ -- -----             

3.จัดซื้อวัสดุ
และ
ดําเนินงาน 

             

4.สรุปผลและ
ประเมิน
โครงการ 

             

11. งบประมาณ  รวม  17,700  

รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายบาท   11.1  
 
 
 
 
 
 
 

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 
    มีความเชื่อมโยงกับโครงการสอนรายวชิา ทุกโครงการ และโครงการท่ีเปนภารกิจในการพฒันานักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัย 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร )บาท( ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

งบดําเนินการ   
คาวัสดุ          17  ,700  

            17  ,700  รวม 



  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  -โดยตรง  แผนกวิชามีหองส่ือโสต ทัศนะ ท่ีสมบูรณ และมีความปลอดภัย ในการเก็บรักษา วัสด ุครุภัณฑส่ือการศึกษา  ท่ี
ไดรับ 
- โดยออม  สงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนของ แผนกวิชาใหมีประสิทธิภาพ 
 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ) KPI) 
        - เชิงปริมาณ   ทุกรายวชิาของแผนกวชิา ไดใชส่ือในการสอน 

 - เชิงคณุภาพ  นักศึกษาไดรับการ พัฒนาการเรียนรูในทุกรายวิชาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

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



  

 
 
 
 

 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ         พัฒนาปรับปรุงสํานักงานแผนกวชิาพืชศาสตร 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       นายวิธาร   วงศมยุรา   หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  31  ธันวาคม    2553 
4.  หลักการและเหตุผล      เนือ่งจากแผนกวชิาพืชศาสตรไดรับการปรับปรุงอาคารเรียน ดานการทาสีใหม  ระบบไฟฟา ใน
ป 2552 แตปญหาความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสินเกีย่วกับหนาตางท่ีเปนกระจกและระบบการลอกสวนใหญชํารุด
มีความจําเปนตองปรับปรุง  โดยเฉพาะ 
หองสํานักงานแผนกวิชา  ซ่ึงตองเก็บทรัพยสินที่มีคา เชนเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปร้ิน ฯ 
5.  วัตถุประสงค     1.  ตองการติดต้ังลูกกรงเหล็กหนาตางหองสํานักงานแผนกวิชาพืชศาสตร 
6.   เปาหมาย        -  เชิงปริมาณ  ติดต้ังลูกกรงหนาตาง ขนาด 4.00 x 1.00 เมตร จํานวน  1  หอง 
               หองสํานักงานแผนก  3  ชุด                
                             -  เชิงคุณภาพ   หองสํานกังานแผนกวชิาพืชศาสตรและหองส่ือโสตทัศน มีความ 
                            ปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสิน 
7.   การสนองนโยบาย  จัดมาตรฐานแผนกวิชาในดานอาคารสถานท่ีใหอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี  2  
 เร่ือง  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิง 

อํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู     
ตัวบงชี้ท่ี   23   เร่ือง ระดับคุณภาพการจัดระบบ       ความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 

9.  สถานะและความพรอมของโครงการ    อาคารเรียนไดรับการปรับปรุงทาสีใหมแลว  
10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

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

หมาย
เหตุ 

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



  

 
 
 
 
 
11.  งบประมาณ              16,000        บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสด ุ    
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
       -  คาท่ีดินส่ิงกอสราง  16,000 

รวม  16,000 

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการงานอาคารสถานท่ี 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง    มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสิน 
-  โดยออม           การทํางาน  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทรัพยเพราะสินไมสูญหาย 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    หองสํานักงานแผนกวิชาและหองส่ือโสตทัศนไดติดต้ังลูกกรงหนาตาง 
             -  เชิงคุณภาพ       ลูกกรงหนาตางมีความแข็งแรงปองกันขโมยได 
 

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

 



  

 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคณะวิชาธุรกิจเกษตร 
1.   ชื่อโครงการ    ปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชี 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       นางสาวยุพวดี  ศรีชู 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         ตุลาคม  2552 -  กุมภาพันธ    2553 
4.  หลักการและเหตุผล    
        สาขาวิชาการบัญชี  เปนสาขาวิชาท่ีเนนใหนักเรียนนักศึกษาไดรูจกัการจัดทําบัญชีตั้งแตข้ันตน  จนถึงข้ัน
ปลายเปนรายวิชาท่ีฝกใหนกัเรียนจัดทําบัญชีซ่ึงจะเปนการปฏิบัติอยูในหองเรียนเปนสวนใหญจึงมีความจําเปนอยางมากท่ี
จะตองใชวัสดแุละอุปกรณในการเรียนการสอนท่ีพรอมใชงานอยูเสมอ  สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน  และ
ผูเรียนเพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5.  วัตถุประสงค    
 1.  เพื่อจัดหาวสัดุและอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน 
 2.  เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6.   เปาหมาย   

6.1   เชิงปริมาณ    มีวัสดแุละอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและพรอมใชงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ     
 -  ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น 
 -  มีวัสดแุละอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนพรอมใชงานทําใหการเรียนการสอนเกดิประสิทธิภาพ 

7.   การสนองนโยบาย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจักการเรียนการสอนท้ังในและนอกระบบ 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
 มาตรฐานท่ี 2 
        ตัวบงช้ีท่ี  17  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม   
        ตัวบงช้ีท่ี  19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบหองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง
ฝกงาน  พื้นท่ีฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และเกดิประโยชนสูงสุด 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ  เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนเพยีงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน 
10. สถานะและความพรอมของโครงการ  มีความพรอมดานเรียนการสอน  แตขาดอุปกรณการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับรายวิชา 
 
 



  

 
 
 
 
 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ต.ค

. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

 
หมายเหตุ 

1.จัดทําแผน/อนุมัติ ---             
2.ดําเนินงาน  --- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ----   
3.สรุปผล            ----  
4.รายงานผลโครงการ              
 
 
11.  งบประมาณ         4,000     บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
 1.  งบบุคลากร 
        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2.  งบดําเนนิการ   
       -   คาตอบแทน   
       -   ใชสอย   
       -   คาวัสด ุ  4,000  
3.   งบอุดหนนุ   

4.   งบลงทุน   
       -   คาครุภณัฑ   

 รวม 4,000  
 
11.2  



  

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    กิจกรรมอกท.  งานฝกอบรมวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       
13.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการบัญชีไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม 

 13.3  นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีเรียนวิชาการบัญชีไดใชวัสดแุละอุปกรณในการเรียนดวย 
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 14.1  จากการประเมินความรูนักเรียนนักศึกษามีความรูและทักษะในการทําบัญชีมากข้ึน 
 14.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการบัญชีท้ังหมดไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม 
 14.3  นักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาการบัญชีท้ังหมดมีคุณภาพ 
ทางการศึกษาตรงตามความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

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



  

 
 
 
 
 

 
โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 
 
1. ชื่อโครงการ    ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ    นายกฤษฎา  บุญเรือง 
 

3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2552 –  กันยายน  2553 
 

4.    หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรรายวิชาที่สอนสวนใหญจะเปนรายวิชาปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอรจึงจําเปนที ่

จะตองมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนพรอมใชงานอยูเสมอ สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและผูเรียน เพ่ือใหการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

5.   วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดหาวัสดแุละอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน 
2. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

6.   เปาหมาย   
6.1  เชิงปริมาณ 

-  มีวัสดแุละอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาและพรอมใชงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ   

-  ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น 
-  มีวัสดแุละอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนพรอมใชงานทําใหการเรียนการสอนเกดิประสิทธิภาพ 

 

7.  การสนองนโยบาย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจัดการ เรียนการสอนท้ังในและนอกระบบ 
 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   เร่ือง  หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
     ตัวบงช้ีท่ี  18  เร่ือง  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
     ตัวบงช้ีท่ี  22  เร่ือง  ระดบัความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  
     ตัวบงช้ีท่ี  23  เร่ือง  ระดบัคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ 



  

                 การเรียนรู ในสาขาวชิา/สาขางาน 
 

สรุปสาระสําคัญของโครงการ  เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนเพยีงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน 9.  
 

10.  สถานะและความพรอมของโครงการ  ระบบไฟฟาของหองเรียนมีความพรอม 
 
 
11.  แผนการดาํเนินงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ พค. มิย. กค. สค. กย. 

หมายเหตุ 

เสนอโครงการเพื่อขอ   1. 

อนุมัติ 

 
            

2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ 

             

3. สรุปผลการดําเนินการ              
4. รายงานผลโครงการ              

 

12.  งบประมาณ 13,000 บาท 
รายละเอียดคาใชจาย 

ท่ี รายการ จํานวน งปม. 
1. คาซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร 6 เคร่ือง 7,000 
2. คาปรับปรุงหองคอมพิวเตอร 1 หอง 1,000 
3. เคร่ือง Printer 1 เคร่ือง 5,000 

รวม 13,000 
 

13.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    กิจกรรม อกท. และ งานฝกอบรมและบริการวชิาชีพ 
 

14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
14.1  หองเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมาณ 6 เคร่ืองท่ีสามารถใชงานดานการเรียนการสอนอยางมี  ประสิทธิภาพ 

14.2  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอรไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม 
14.3  นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนท่ีเรียนคอมพวิเตอรไดใชวัสดุและอุปกรณในการเรียนดวย 

 

15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 



  

15.1  จากการประเมินความรูนักศึกษามีความสามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรดีข้ึน 
15.2  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอรท้ังหมดไดมีวัสดุและอุปกรณการเรียนพรอม 
15.3  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอรท้ังหมดมีคุณภาพทางการศึกษาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการพฒันาแผนกวิชาสัตวศาสตร 

2.  ผูรับผดิชอบโครงการ  นางบุญนํา ตันธนกุล  

3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม   2552 – 30  กันยายน  2553 

4.  หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาสัตวศาสตรไดผานการปรับปรุงอาคารโดยการทาสีและปรับระบบไฟฟาแตขาดสวนท่ีจําเปนไดหองส่ือ
การเรียนการสอน  กระดานดาํและการแสดงปายนิเทศประจําแผนกจําตองปรับปรุงเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน
แผนกวิชา   เพือ่รองรับการเรียนการสอนทันกับยุคเทคโนโลยีมีหองเรียนท่ีมีส่ือใชโปรแกรมตางๆไดตามศักยภาพของ
นักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อพัฒนาแผนกวิชามีส่ิงเอ้ืออํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู( ตัวบงช้ีท่ี23 ) 

 2.  เพื่อใหมีส่ือ  วัสดุอุปกรณ ประจําหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร 

             3.  เพื่อจัดอาคารเรียนใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูสอดคลองกับรายวิชาท่ีเรียน   

6.  เปาหมาย 

                     เชิงปริมาณ   มีส่ือ  อุปกรณ ประจําหองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร ใหกับนักศึกษาระดับ ปวช. และนักศึกษา
ระดับ ปวส. สาขางานสัตวศาสตร อยางเพยีงพอ   

       เชิงคุณภาพ  แผนกวิชามีส่ิงเอ้ืออํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู    มีส่ือ  วสัดุอุปกรณ ประจํา
หองเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร  เพื่อจัดอาคารเรียนใหเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรูสอดคลองกับรายวิชา 

  

 

7.  การสนองนโยบาย   นโยบาย สอศ ขอท่ี 5 ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวธีิสอน ปฏิรูปวิธีสอบ  ยุทธศาสตร สอศ.ขอ 10 สราง
เสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ 
 

8. สอดคลองมาตรฐานการชวีศึกษามาตรฐานท่ี...2....ตัวบงช้ืท่ี....20.......เร่ือง....ระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ระบบงานฟารมใหเปนแหลงเรียนรูเชิงธุรกจิ 
 



  

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
  แผนกวิชามีหองส่ือ มีบอรดสารสนเทศ 
 
 
 
 
10.  แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 21  สิงหาคม 2551 
2. ดําเนินงานตามโครงการ 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 
3. สรุปผลโครงการ 

30  กันยายน  2552 

 
11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน 17,8000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียด ดังแนบ 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

รายการ หนวย จํานวน ราคา รวม หมายเหตุ 

ตูเหล็ก 2 บาน ตู 1 4,500 4,500  

ตอสายอินเตอรเน็ต ชุด 1 3,500 3,500  

รางผามาน ชุด 3 600 1,800  

ผามาน ชุด 3 1,000 3,000  

บอรด ชุด 2 5,000 10,000  

ตู 10 ล้ินชัก ตู 1 2500 2,500  

    17,800  

 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

         เช่ือมโยงกับโครงการเรียนการสอน 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   วทิยาลัยมีหองเรียน วัสดแุละอุปกรณสําหรับใชในการเรียนการสอน 
 -  โดยออม    

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 



  

 -  เชิงปริมาณ  หองเรียนสัตวศาสตร  มีส่ือ วัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท้ังใน
ระดับ ปวช.และปวส. จํานวน 50 คน 
 -  เชิงคณุภาพ  นักศึกษามีความรูและทักษะดานสาขาวิชาสัตวศาสตรสามารถนําไปบูรณาการใชกับวชิาอ่ืนๆได  
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2253 

1.   ชื่อโครงการ         พัฒนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ       นายประสิทธ์ิ  ยวดยาน   หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ         1  ตุลาคม  2552 -  31   มีนาคม    2553 
4.  หลักการและเหตุผล      เพื่อใหแผนกวิชา  นาอยู  เคร่ืองมือนาใช    ฝกทักษะไดเต็มท่ี 
5.  วัตถุประสงค      จัดหองทํางานขอซ้ือเกาอ้ีโตะทํางานและตูเหล็กและอุปกรณหองเรียนปฏิบัต ิ
6.   เปาหมาย  -  เชิงปริมาณ   เกาอ้ีนั่งทํางานหมุนได 1 ตวั ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก 1 ตูและอุปกรณหองเชื่อม    

         -  เชิงคุณภาพ  ใหการทํางานและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาไดมาตรฐาน 
8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ    จัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ     มีหองเรียนและเคร่ืองมือบางสวนอยูแลว 
10. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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. 

หมายเหตุ 

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



  

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสดุ   15,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  งบลงทุน   
       -  คาครุภัณฑ   

รวม 15,000  

11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการจัดการเรียนการสอน 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง    หองเรียนและหองปฏิบัติการหองทํางาน มีความพรอม 
-  โดยออม           การทํางาน  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ    มีเกาอี้ทํางาน 1 ตัว  ตูเหล็ก 1 ตู  อุปกรณหองปฏิบัติการสมบูรณ 
             -  เชิงคุณภาพ      หองทํางานมีความสะดวก หองปฏิบัติการบริการการฝกไดด ี
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

งบประมาณประจํา  2553 

1.   ชื่อโครงการ   พัฒนาแผนกวิชาประมง 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ     นายวิจักร  เสาวนิช  
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตุลาคม 2552  –  30 กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล  
   แผนกวิชาประมงไดเปดการเรียนการสอนและรับนักศึกษาเขาเรียนท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. อยาง
ตอเนื่อง  ซ่ึงจะตองปรับปรุง  พัฒนาเพื่อใหสามารถบริการและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก
ครูผูสอนและนักศึกษา  เปนศูนยการเรียนรูแบบบูรณาการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สาขาวชิาประมง  
ตลอดจนการใหบริการแกเกษตรกรที่มาเยีย่มชม  ศึกษาดงูาน   
5.  วัตถุประสงค 

   1. เพื่อพัฒนาแผนกวิชาประมงใหเปนระเบียบเรียบรอย 
   2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   3.  เพื่อจัดใหมีสวัสดิการแกบุคลากรและนักศึกษา 

6.   เปาหมาย 
                   - เชิงปริมาณ  ; ปรับปรุงแผนกวิชาใหเปนสวัสดิการเพื่อบริการ 
           คณะครูแผนกวิชาประมง  ตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองทุกคน 
                        นักศึกษา จํานวน  200  คน 
         ผูปกครองและบุคคลภายนอกท่ีมาใชบริการ   ในการเยี่ยมชมและการศึกษาดูงาน   



  

                   - เชิงคณุภาพ  ; พัฒนาอาคารเรียน  และหองศูนยการเรียนรูตางๆ  ตลอดจนสภาพแวดลอมและสถานท่ี
โดยรอบ  ใหเปน  Area  of  Excellent  ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
7.  การสนองนโยบาย 
                          พันธกิจท่ี 1  จัดการศึกษาวชิาชีพไดตามมาตรฐาน 

             ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐาน 
8.  สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
 มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง  หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
   ขอกําหนดท่ี  2.4  ตัวบงช้ีท่ี  19  และ 20   จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษา  คนควา  
ใหเหมาะสมกบัสาขาวิชา  ท้ังสถานศึกษา  สถานประกอบการ  และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ                    
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
                           การพัฒนาแผนกวิชา  อาคารเรียน  และหองศูนยการเรียนรูตางๆ  ตลอดจนสภาพแวดลอมและสถานท่ี
โดยรอบ  ใหเปน  Area  of  Excellent  เพือ่เปนการสนบัสนุนการเรียนการสอน  ตลอดจนการจดัใหมีสวัสดกิารแก
บุคลากร  นักศึกษา    ผูปกครอง   และบุคคลภายนอกทีม่าใชบริการ   ในการเยี่ยมชมและการศึกษาดูงาน   

 
10.  แผนการดาํเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

ขั้นตอนการ
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. 

หมายเหตุ 

1.นําเสนอ
โครงการ 

             

2. ดําเนิน
โครงการ 

             

3.   
   

        สรุปและ
รายงานผล 
       
  11. งบประมาณ          15,700  บาท 

      11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 



  

      

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
 1.  งบบุคลากร 
        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2.  งบดําเนนิการ   
       -   คาตอบแทน   
       -   ใชสอย   
       -   คาวัสด ุ  15,700  
3.   งบอุดหนนุ   

4.   งบลงทุน   
       -   คาครุภณัฑ   

 รวม               15,700   
 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  
                       เช่ือมโยงกับโครงการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาประมง 
 
 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
         - โดยตรง แผนกวิชาประมงมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนไดตามมาตรฐาน    

- โดยออม แผนกวิชามีความเรียบรอย  สมบูรณ 
 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
- เชิงปริมาณ   การพัฒนาแผนกวิชาประมงไดอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแกครูและ
นักศึกษา  จาํนวน  200  คน   

         - เชิงคณุภาพ  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากข้ึน 
 

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



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2553 

1. โครงการ      พัฒนาแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตรใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ       นางวิไลรัตน  นิม้สันติเจริญ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

3. ระยะเวลาดําเนินการ        1  ปงบประมาณ  ( ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 ) 

4. หลักการและเหตุผล   

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปนแผนกวิชาท่ีรองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับ

การแปรรูปและถนอมอาหาร ใหกับนักศึกษา ในสาขางานตางๆ รวมท้ัง ยังเปนหนวยงานยอยท่ีใหบริการในดาน 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช วัสดุ นอกจากนี้ ยังใหการบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มในการทํากิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ   

แตเนื่องจากความจํากดัของพื้นท่ีของอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร และ จํานวนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช มีมาก การ

จัดระเบียบเคร่ืองมือ อุปกรณใหเหมาะสมกบัการใชงานเปนไปไดยาก ทําใหมองดไูมเปนระเบียบ อีกท้ัง ยังมี



  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อพัฒนาพืน้ท่ีภายในอาคารแผนกใหสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ 

     6.    เปาหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  -  ซอมอางลางอุปกรณ และจัดทําพืน้ท่ีชําระลางพรอมระบบประปา 

                  -   ซอมแซมตูเกบ็อุปกรณ และช้ันวางของ  

             6.2 เชิงคุณภาพ -   หองปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มีสภาพเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนโดยมี 
                                           การจัดเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ และการจดัเตรียมอาหารแยกสวนไปจากหองเรียน 

6. การสนองนโยบาย 

นโยบายการจดัการศึกษาแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เรียนเปนช้ินงาน โครงการ 

จัดแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และการจดัต้ังศูนยบมเพาะนักธุรกิจ 

7. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

             ขอกําหนดท่ี 2.4  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา โดยจัดสถานที่เรียน  
                                        สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังใน 
                                        สถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงเรียนรูอ่ืน 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 19    ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หอง  
                       ปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นท่ีปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศเอ้ือ     
                       ตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 

       ตัวบงชี้ท่ี 22  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 
 ขอกําหนดท่ี 2.5  สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา โดยจัดระบบความ 
                                         ปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

       ตัวบงชี้ท่ี 23  ระดับคุณภาพการจดัระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก 
                            ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน  

8. สรุปสาระสําคญัของโครงการ 

รายละเอียดในการปรับปรุงแผนกวิชา ประกอบดวย  

1. ตอเติมหองเกบ็พัสดุประจําแผนกวิชา พื้นท่ีขนาด 4 x 10 ตารางเมตร  

2. ซอมแซมอางชําระลาง และ จัดทําพื้นท่ีชําระ พรอมระบบประปา 



  

3. จัดทําช้ันวางของ และ ซอมตูเก็บของใหอยูในสภาพท่ีสามารถใชงานไดด ี

4. จัดพื้นท่ีแตละสวนใหเหมาะสมตอการใชงาน (Zoning) 

5. จัดหาอุปกรณเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งจดัทําปายเตือนตางๆและมุมปฐมพยาบาล  

6. จัดมุมเรียนรูและบริการ 

 
9. แผนการดาํเนนิงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตค พย  ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

3. เสนอโครงการและวางแผน             
4. ประสานความรวมมืองานตางๆ             
3.  ดําเนินการจัดซ้ือ/ซอม/ตอเติมหอง  .            
4.  จัดมุมตางๆตามแผน              
5.  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน                   
6.  แกไขสวนท่ีไมเหมาะสม              
7.ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน              
             

 

 

10.  งบประมาณ  งบประมาณรวมท้ังส้ิน  16,355.- บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

 

จํานวนเงิน(บาท) 
ประเภทของงบประมาณ งปม. บกศ. 

 1. คาตอบแทน 
 2. คาใชสอย 
 3. คาวัสดุ  

- 
- 
- 

- 
- 

16,355.- 

 รวมท้ังส้ิน - 16,355.- 

11.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน หรือ วิชาอ่ืน  

-โครงการบมเพาะนักธุรกิจรุนใหม 

 



  

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 โดยตรง  -   แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีสภาพเหมาะสมตอการเปนหองเรียน  
                          หองปฏิบัติการ และเอ้ือตอการใหบริการในกจิกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ 

              12.2 โดยออม -  การจัดการเรียนการสอนและการใหบริการเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  
 

13.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

- เชิงปริมาณ   :     

- เชิงคุณภาพ   : ความพึงพอใจตอการใชงานและการใหบริการ  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ปงบประมาณ 2553 
 

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรดานการผลิตส่ือการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร 
 

2.  หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
 

3.  ผูรับผดิชอบโครงการ  นายกฤษฎา  บุญเรือง 
 

4.  ระยะเวลาในการดําเนินการ     1  ตุลาคม  2552  -  30  กรกฎาคม   2553 
 
5.  หลักการและเหตุผล 



  

 ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเก่ียวกับเรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนไดมีคุณธรรมควบคูกับ
การใหความรู  ดังน้ันเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะสงผลแกผูเรียนไดมาก  ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  โครงการน้ีจึงเปนโครงการสงเสริมใหครูผูสอนไดผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 
 

6.  วัตถุประสงค 
 1. ใหความรูเก่ียวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

 2.  สงเสริมใหครูผูสอนไดผลิตสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 

 3.  คัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมของวิทยาลัยฯเขาประกวด 

 4.  เผยแพรจัดนิทรรศการทางวิชาการเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

7.  เปาหมาย 
-  เชิงปริมาณ 
ครูผูสอน  จํานวน  30   คน 

-  เชิงคุณภาพ 

มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในแตละรายวิชา 
 

7.  การสนองนโยบาย 

-  สนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเรื่องคุณธรรมนําความรู 
 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   เร่ือง  หลักสูตรและการเรียนการสอน 

     ตัวบงช้ีที่  24   รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

เปนการใหความรูแกคณะครูผูสอนในสถานศึกษาไดมีความรู และสามารถจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม  ใหครูทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเผยแพร และนํามาเปนสื่อการเรียนการสอนได 
 

10. แผนการดาํเนินงาน 
  

เดือน / ป  52 – 53 หมายเหตุ  

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

เขียนโครงการและ
ประชาสัมพันธ

โครงการ 

          
 



  

อบรมใหความรู           
นิเทศติดตามการจัดทํา

สื่อ 

          

จัดนิทรรศการวิชาการ           
สรุปผลรายงานผล           

 

11. งบประมาณ    30,000   บาท  (-สามหม่ืนบาทถวน-) 
 

 

จํานวนเงินงบประมาณท่ีใช 
     

งบประมาณ หมายเหตุ  

 
 

งบประมาณ บกศ.  

1.  6,000 

600 

 

23,400 

- 
- 
 
- 

 
 
 
 

คาอาหารในการอบรม                    
2.  คาตอบแทนวิทยากร 
3.  คาวัสดุในการจัดอบรมและจัด 
นิทรรศการ 

30,000 -  รวม 
 

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน 
มีความเชื่อมโยงกับทุกโครงการท่ีเปนภารกิจประจําในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  โดยตรง 

วิทยาลัยฯมีส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม   

 -  โดยออม 

 ครูผูสอนไดพัฒนาตนเองในการจัดทําส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ทําใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 

14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  ครูผูสอนมีสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมทุกรายวิชา 

 -  เชิงคุณภาพ ผูเรียนมีทักษะทางวิชาชีพ  เปนคนดี  มีคุณธรรม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข    

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

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ  พัฒนางานวิทยบริการและหองสมุด 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ นางสาวมนสิชา   มะเรือง 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2552    -    30  กนัยายน   2553  
4.  หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2546 มาตรา    22   กําหนดแนวทางในการจดัการศึกษา  ตองยึด
หลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู  และพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  ดังนั้น  เพื่อเปนการ



  

 
5.  วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อใหหองสมุดเปนศูนยกลางบริการดานการศึกษาแกนกัเรียน  นักศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา  และ
ประชาชน 
 5.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียน  นักศึกษา  มีนิสัยรักการอาน  รักการคนควาอยางตอเนื่อง 

5.3  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  นักศึกษา   สามารถเขาใชบริการหองสมุดไดอยางถูกตอง และตรงกับความตองการ 

5.4  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน  นักศึกษา  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 

6.   เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ     

 ดานครุภัณฑ 
ปรับปรุงครุภัณฑท่ีมีอยูใหแข็งแรงและสวยงาม  และจัดหาครุภัณฑท่ียงัขาดเพ่ิมเติมใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

ดานวัสดุอุปกรณ 
  1.   มีเพียงพอกับความตองการ  มีหนังสือใหม  วารสารและหนังสือพิมพ   ไวบริการ 
แกผูใชบริการหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกบัความตองการ 
 
 
 - เชิงคณุภาพ     

1. หองสมุดเปนศูนยกลางของการศึกษาคนควาและการสงเสริมการอาน 
2. หองสมุดยกระดับเปนหองสมุดอัตโนมัติ 
 

 
7.  การสนองนโยบาย 
 ยุทธศาสตรสรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ 

 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
มาตรฐานท่ี  2  เร่ืองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ตัวบงช้ีท่ี  21  เร่ือง  ระดับความเหมาะสมในการจดัศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน   มีบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูและเกดิประโยชนสูงสุด 
 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 



  

 จัดหาวัสดุอุปกรณและวัสดกุารศึกษาใหเพียงพอกับความตองการ   และดําเนนิการใหหองสมุดเปนหองสมุด
อัตโนมัติท่ีสงเสริมการอาน  และการศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง โดยมีนักเรียน  นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานหองสมุด 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ 
 มีบุคลากร  ครุภัณฑ   และอาคารสถานท่ีพรอมท่ีจะใหบริการ 
 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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. 

หมายเหตุ 

1.  ขออนุมัติ
โครงการ 

             

2.  จัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ 

             

4.  จัดกิจกรรมและ
ใหบริการ 

             

3.  สรุป/รายงาน                

งบประมาณ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.  



  

 

จํานวนเงิน  (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินงาน   

       -  
 

คาตอบแทน   

       -  
 

ใชสอย   
       -  

 
คาวัสดุ   60,000  

3.  
 

งบอุดหนุน   

4.   งบลงทุน   
 รวม 60,000  
 
13.    ความเชือ่มโยงกับโครงการอ่ืน  

โครงการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา   และงานทุกฝายภายในวิทยาลัยฯ                        
14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

โดยตรง    
  1.   มีวัสดุสารนิเทศ ใหบริการเพ่ิมมากขึ้น  และมีสภาพที่สมบูรณพรอมที่จะใหบริการ   

 2.   สามารถบริการยืม – คืน   และบริการสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 3.   มีนักศึกษาเขารวมบริหารงานหองสมุด 
 4.   มีการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 

โดยออม   
1.   เปนแหลงคนควาหาความรูท่ีสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 2.   สามารถใหบริการไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการ 
 
 

15.   ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 
เชิงปริมาณ มีวัสดุสารนิเทศตามแผนท่ีกาํหนด  
เชิงคุณภาพ มีวัสดุสารนิเทศท่ีมีประโยชนตอการศึกษาคนควา  หาความรูตางๆ  ไวบริการ  

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

 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 



  

ปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ   ติดต้ังผามานอาคารศูนยวิทยบริการ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ นางสาวมนสิชา   มะเรือง  
3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม   2552   -  30  กันยายน   2553 
4.  หลักการและเหตุผล 
 อาคารศูนยวิทยบริการเปนอาคารท่ีประกอบดวยหองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองเรียนรวม    ในการใชส่ือโสต
ตางๆ เพื่อใหบริการศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ แกนักเรียนนักศึกษา       ครู-อาจารยและประชาชนท่ัวไป  
ดังนั้นเพื่อใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวกสบายจึงจาํเปนท่ีจะ ตองติดต้ังผามานเพื่อปองกันแสงแดดและความรอนท่ี
จะมารบกวน   ปองกันการเส่ือมคุณภาพของวัสดุ – ครุภัณฑและใหเกดิความเหมาะสมสวยงามของอาคารศูนยวทิยบริการ 
 
5.  วัตถุประสงค 
 5.1  เพื่อปองกนัแสงแดดและความรอนท่ีจะทําใหวัสดุครุภัณฑเส่ือมคุณภาพ 
 5.2  เพื่อใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวกสบายไมมีแสงแดดและความรอนมารบกวน 
 5.3  เพื่อความเหมาะสมสวยงามของอาคารศูนยวิทยบริการ 
 
6.   เปาหมาย 

เชิงปริมาณ     
 -  ติดต้ังผามานปองกันแสงแดดและความรอน  จํานวน  4  หอง  ไดแก  หองอินเตอรเน็ต  หองพักครู  หอง Home  
theatre  และหองประชุม 

เชิงคุณภาพ     
              - วัสดุครุภัณฑมีอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน 
 
9. การสนองนโยบาย 

ยุทธศาสตรสรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ 
 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
มาตรฐานท่ี  2  เร่ืองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ตัวบงช้ีท่ี  21  เร่ือง  ระดับความเหมาะสมในการจดัศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน   มีบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูและเกดิประโยชนสูงสุด 
 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   ดําเนินการติดต้ัง  สรุปและประเมินผล 
 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ 



  

 อาคารศูนยวิทยบริการมีหองจํานวน  4  หอง  ไดแก  หองอินเตอรเน็ต  หองพักครู  หอง Home  theatre  และหอง
ประชุม 
 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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. 

หมายเหตุ 

1.  ขออนุมัติ
โครงการ 

             

2.  ดําเนินการติดต้ัง              
4.  บํารุงรักษา              
3.  สรุป/รายงาน                
 

12.  งบประมาณ   
 

 
จํานวนเงิน  (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย  

 งปม. บกศ. 
 1.  งบบุคลากร 
        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2.  งบดําเนินงาน   

       -   คาตอบแทน   

       -   ใชสอย   

       -   คาวัสดุ     

3.   งบอุดหนุน 

  

  

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ 50,000   
รวม 50,000   

 
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  

โครงการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา  และงานทุกฝายภายในวิทยาลัยฯ  
 
 
 
14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  



  

โดยตรง    
  1.  ปองกันแสงแดดและความรอนท่ีจะทําใหวัสดุครุภณัฑเส่ือมคุณภาพได  
 2.  ปองกันแสงแดดและความรอนท่ีจะมารบกวนผูมาใชบริการ 

โดยออม   
1.  วัสดุครุภัณฑมีอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน 
2.   ประหยดัคาสาธารณูปโภค(คาไฟฟา) 

 
15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI)  
 -  เชิงปริมาณ  หองตาง ๆ ของอาคารศูนยวทิยบริการจํานวน  4  หอง  ไดติดต้ังผามานปองกันแสงแดดและความ
รอน   
 -  เชิงคุณภาพ  วัสดุครุภณัฑมีอายุการใชงานท่ียาวนานข้ึน และผูมารับบริการอาคารศูนยวิทยบริการไมถูกรบกวน
จากแสงแดดและความรอน 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

 

1.  โครงการ  งานวัดผลและประเมินผล 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ    นางฉัตรฤดี   เกิดแกว 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 52 –  กันยายน 53 
4.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานวดัผลและประเมินผลเปนงานท่ีเกีย่วของกับครูผูสอน  และนกัศึกษา ในเร่ืองของผลการเรียน และการ
รวบรวมผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
5.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดเก็บผลการเรียนของนักศึกษา  และเอกสารงานวัดผลใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา  และนําไปใช 
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล  

6.  เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ   บริการครู  จํานวน   30  คน   นักศึกษา   จํานวน   350  คน 
- เชิงคณุภาพ   มีการจัดเก็บผลการเรียน  และเอกสารงานวัดผลไดอยางเปนระเบียบงายตอการคนหา 

7.  การสนองนโยบาย   ........................................................................................................................................ 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

8.1 มาตรฐานที่  1  เร่ือง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง 
ตัวบงชี้ท่ี  1 เร่ือง รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 
ตัวบงชี้ท่ี  6 เร่ือง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี  7 เร่ือง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ตัวบงชี้ท่ี  8 เร่ือง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี  9 เร่ือง รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผานการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 

 จัดเก็บผลการเรียนของนักศึกษา  และเอกสารงานวัดผลใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา  และนําไปใช 
 
 
 
 
 



  

10.  แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

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

 
11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   26,060   บาท   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย  

 งปม. บกศ. 

 วัสด ุ 20,060  
ครุภัณฑ 6,000  
   

 

 
รวม 26,060     

 
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 
  มีความเชื่อมโยงกับทุกโครงการท่ีเกี่ยวของกับการวดัผลและประเมินผล 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   มีการจัดเก็บผลการเรียน  และเอกสารงานวดัผลไดอยางเปนระเบียบ  งายตอการคนหา 
 -  โดยออม   มีความเกีย่วของกับงานทะเบียนในเร่ืองผลการเรียนของนกัศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 14.  
 -  เชิงปริมาณ บริการครู  จํานวน   30  คน   นักศึกษา   จํานวน   350  คน 
 -  เชิงคณุภาพ  พัฒนาดานการวัดผลและประเมินผล 
 

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



  

โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  โครงการ  การเทียบโอนประสบการณใหผูใชแรงงานและผูประกอบอาชีพการเกษตร 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ    นางฉัตรฤดี   เกิดแกว 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 52 –  กันยายน 53 
4.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข          เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2545 
มาตรา 15 กําหนดใหผูเรียน สามารถนําผลการเรียนรูท้ังในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัศยาศัย  จากการฝกอาชีพ 
ประสบการณชีวิตหรือจากประสบการณการทํางานมาเทียบโอนเขาสูระบบหนวยกติได 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองไดเล็งเห็นความสําคัญในสวนนี ้ จึงไดจัดโครงการเทียบโอนประสบการณ
ใหกับผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีจบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเทาหรือจบ 
ม.6 หรือเทียบเทา ในเขตพืน้ท่ีจังหวดัระนองและใกลเคียง ท่ีตองการปรับวุฒิตัวเองใหสูงข้ึน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตน
และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว 
5.  วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปดโอกาสใหผูใชแรงงาน  ลูกจางสวนราชการ  และผูประกอบอาชีพทางการเกษตรนําความรูและ
ประสบการณมาทําการประเมินเทียบโอนเขาสูระบบหนวยกิตตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ได 
6.  เปาหมาย 

- เชิงปริมาณ   มีผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ีจงัหวัดระนองและ
ใกลเคียง เขารับการเทียบโอนประสบการณในระดับ ปวช.  จํานวน  10  คน  และระดบั ปวส. จํานวน  10  คน 

- เชิงคณุภาพ   ผูใชแรงงาน  ลูกจางสวนราชการ  และผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถใชวุฒิการศึกษาท่ีได
จากการเทียบโอนประสบการณไปใชพัฒนาสมรรถนะตนเอง  และเพิม่รายได 
7.  การสนองนโยบาย    ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จดัและเพิม่โอกาสการศึกษาวิชาชีพ
ใหกวางขวางและตอเนื่อง  สรางเสริมเติมปญญา และพัฒนาอาชีพ 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี  2  เร่ือง หลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี 15  เร่ือง  สถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
 การเทียบโอนความรูและประสบการณเขาสูหนวยกิตของผูใชแรงงาน  ลูกจางสวนราชการ  และผูประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรมเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีตองการพัฒนาสมรรถนะตนเองใหไดวฒุิการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 



  

10.  แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

 พ.ย. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ม.ค.53 ต.ค. 52 ก.ย. 

1. จัดทําประกาศและ
ประชาสัมพันธ   

            

2. สํารวจความตองการ 
ของผูประกอบอาชีพ 

            

3. ดําเนินการเทียบโอน
ประสบการณ 

            

4. สรุปผลการดําเนิน 
การ 

            

5. รายงานผล             
             

 

11. งบประมาณ     งบประมาณ รวมท้ังส้ิน   3,940   บาท   ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 
จํานวนเงิน (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย  

 งปม. บกศ. 

 คาใชสอย 3,000  
วัสดุสํานักงาน 940   

รวม 3,940   
12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  หรือวิชาอ่ืน 

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท และโครงการ อาชีวศึกษาทวิภาคี 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 -  โดยตรง   ผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมไดรับการเทียบโอน
ประสบการณ ในระดบั ปวช .จํานวน 10    คน และระดับ ปวส. จํานวน  10  คน 
 -    โดยออม   ผูใชแรงงาน  ลูกจางสวนราชการ  และผูประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม สามารถนําวุฒิการศึกษา
และความรูท่ีไดรับไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือเพ่ิมรายไดใหกับตนเอง 
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
 -  เชงิปริมาณ วิทยาลัยฯ มีผูใชแรงงาน ลูกจางสวนราชการ และผูประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมมาขอเทียบโอน
ความรูและประสบการณ ท้ังในระดบั ปวช .และ ปวส .ตามเปาหมาย 
 -  เชิงคณุภาพ  ผูท่ีมาขอเทียบโอนประสบการณ สามารถนําวุฒิการศึกษาท่ีไดรับไปพัฒนาตนเองและเพิ่มรายได
จากงานอาชีพ 



  

************************ 
โครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ 2553 

1. โครงการ                    พัฒนาระบบงานทวภิาคี 

2. ผูรับผดิชอบโครงการ          นางวิไลรัตน  นิ้มสันติเจริญ  งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

3. ระยะเวลาดําเนินการ           1  ปงบประมาณ ( ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 ) 

4. หลักการและเหตุผล   

ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542  และ กรอบแนวทางเพ่ิมคุณภาพการบริหารและการจัดการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี   กาํหนดใหการจดัการศึกษาดําเนินไปเพื่อการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของผูเรียน เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัด
แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ การเพิ่ม
คุณวุฒกิารศึกษาใหกับพนกังานในสถานประกอบการโดยการเทียบโอนประสบการณวิชาชีพกับงานท่ีปฏิบัติ รวมท้ังการ
ฝกประสบการณตรงใหกับผูเรียนโดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานภาครัฐ  เพื่อใหผูเรียน เกิดความรู  
ทักษะ และประสบการณท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  นอกจากน้ี  การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนา
บุคลากร จะเกดิข้ึนได โดยการรวมมือจากสถานประกอบการและหนวยงานดังกลาว  ดังนัน้  การพัฒนาระบบงานทวภิาคี 
ใหเกิดเปนเครือขายความรวมมือ เกิดการประสานงานรวมกัน ระหวาง สถานประกอบการ และหนวยงานภาครัฐจึงเปน
ส่ิงจําเปน  ท้ังนี้ โดยการประสานขอมูลจาก อุตสาหกรรมจังหวดั หอการคาจังหวดั พฒันาฝมือแรงงานจังหวัด แรงงาน
จังหวดั และพาณิชยจังหวัด เพื่อจัดทําฐานขอมูลกําลังคน และความตองการของสถานประกอบการในจังหวัด  เพื่อ
ดําเนินการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีตอไป  

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลของงานทวภิาคี   

5.2  เพื่อพัฒนาระบบเครือขายงานความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวภิาคี  

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
- ฐานขอมูลผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐท่ีเกีย่วของกับสถานศึกษา ตามสาขางาน  

- เครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระบบทวภิาคีท่ีลงนามความรวมมือ ตามสาขางาน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

- ฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สืบคนไดงาย 
- เครือขายความรวมมือท่ีพรอมใหการสนับสนุนการจดัการศึกษา ตามสาขางาน 
 

7. การสนองนโยบาย 

นโยบายการจดัแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย และการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ/หนวยงาน  

8. สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  



  

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ขอกําหนดท่ี 2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

                            กับความตองการของตลาดแรงงานหรือชุมชน 

ตัวบงชี้ท่ี 13  รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

ขอกําหนดท่ี 2.2  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา 

                            ตนเอง ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

ตัวบงชี้ท่ี 15   สถานศึกษาจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย 

ขอกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาอยางมี 
                           ประสิทธิภาพ 

             ตัวบงชี้ท่ี 26 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 

9. สรุปสาระสําคญัของโครงการ 

             โครงการพัฒนาระบบงานทวภิาคี เปนการจัดทําระบบฐานขอมูลและเครือขายความรวมมืออยางเปน

ทางการ โดยการจัดลงนามความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศติดตามนักศึกษาฝกงาน   

10. แผนการดาํเนนิงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการและวางแผนงาน             
2.  จัดซ้ือ จัดหา วัสดุ /จัดเตรียมงาน             
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
เครือขายความรวมมือ  

            

4. ประสานความรวมมือ             
5. ตรวจสอบและแกไข             
6. สรุปผลการดําเนินงาน             

 

 

 

 

 



  

 

 

11.  งบประมาณ  งบประมาณรวมท้ังส้ิน  10,000.- บาท  มีรายละเอียดดังนี ้

จํานวนเงิน(บาท) 
ประเภทของงบประมาณ งปม. บกศ. 

1. คาตอบแทน 
2. คาใชสอย 
3. คาวัสดุ  

- 
- 
- 

- 
3,000.- 
7,000.- 

รวมท้ังส้ิน - 10,000.- 

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน หรือ วิชาอ่ืน  

-โครงการความรวมมือ  

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1  โดยตรง -  มีระบบฐานขอมูลท่ีสืบคนไดงาย และเกิดเครือขายความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพ  

13.2 โดยออม - การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

14 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

- เชิงปริมาณ   จํานวนฐานขอมูลตามสาขางานท่ีเปดสอนและจํานวนแหลงฝกงาน 

- เชิงคุณภาพ   ความรวมมือในการจัดการศึกษา 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 
1.   ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ    หัวหนางานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม   2552  -   30  กันยายน  2553  
4.  หลักการและเหตุผล     
              โดยบทบาท หนาท่ี ของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คือการจัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุก
แผนกวิชาใหตรงกับโครงสรางของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงาน
ภายนอกเพื่อจดัรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถ่ิน สภาพ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ประสานงานกับแผนกวิชาในการจัดการเรียนการสอน ท้ังระบบเทียบ
โอนความรูและประสบการณวิชาชีพและสะสมหนวยกติ  
   ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ไดเปดสอน ประเภทวชิาเกษตรกรรม  พานิชยกรรมบริหารธุรกิจ 
และประมง ท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร สามารถสนองนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  สนับสนุน สงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ รวมท้ัง
รูจักการระดมทรัพยากรทั้งจากภายนอกและภายในมาใชจัดการเรียนการสอน 
5.   วัตถุประสงค   

   1. เพื่อจัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุกแผนกวิชาท่ีเปดสอน 
   2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอก 
   3. เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณและสะสมหนวยกิต 
   4. เพื่อสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและ  
       เนนการนาํหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาอยางเปนระบบ 

6.   เปาหมาย 
-  เชิงปริมาณ    1.จัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะจํานวน  4  แผนกวิชา 
            2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการอยางนอย 1 สาขางาน 
            3. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณและสะสมหนวยกิต 
                            ใหกับผูเรียน จํานวน 10 คน 

                      4. ครูจัดทําแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
                                   และเนนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาอยางเปนระบบ 
                                   ทุกคน 

              -  เชิงคุณภาพ    นักศึกษามีทักษะ ความรู ความชํานาญ ในสาขาวิชาท่ีเรียน เปนไปตามวตัถุประสงคของ      
                                        หลักสูตรและสนองตอบกับความตองการของสถานประกอบการ 



  

 
7.   การสนองนโยบาย  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ขอท่ี  1 การเพิ่มปริมาณผูเรียน 
ขอท่ี  3 การเทียบโอนประสบการณ 
ขอท่ี 5 ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 
ขอท่ี 6 ความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานท่ี  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง     
            ตัวบงช้ีท่ี  1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป 
           ตัวบงช้ีท่ี  2  รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการทางวทิยาศาสตรและ 
                                            คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
           ตัวบงช้ีท่ี 13   รอยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ  
           ตัวบงช้ีท่ี 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                                              และมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
           ตัวบงช้ีท่ี 15  สถานศึกษาจดัการเรียนรูอยางหลากหลาย 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ   
             การจัดทําแผนการเรียนฐานสมรรถนะของทุกแผนกวิชาใหตรงกับโครงสรางของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานภายนอกเพื่อจดัรายวิชาและสาขางานใหสอดคลองกับนโยบาย 
ความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม จัดการเรียนการ
สอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพและสะสมหนวยกิต สงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย สามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัตงิานอาชีพอยางเปนระบบ รวมทั้งรูจักการระดม
ทรัพยากรทั้งจากภายนอกและภายในมาใชจัดการเรียนการสอน 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ      
             - มีบุคลากร  ท่ีมีความรูความชํานาญดานวิชาการและวิชาชีพ 
             - มีอาคาร สถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 -มีสถานประกอบการท่ีพรอมใหความรวมมือ 
 
 
 
 
 

 



  

 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน 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. 

หมายเหตุ 

1.เสนอโครงการ              
2.ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตร 

             

3. สรุปและรายงานผล 
      

             

 
12.  งบประมาณ……………………………………………………………..……………………………. 

12.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนินการ   

       -  คาตอบแทน   

       -  ใชสอย    

       -  คาวัสดุ   15,000  

3.  งบอุดหนุน   

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ   

รวม 15,000  

12.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  เช่ือมโยงกับงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลและงานแนะแนวการศกึษา 
14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง   วทิยาลัยมีแผนการเรียนฐานสมรรถนะท่ีพัฒนารวมกับสถานประกอบการ มีแผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  นักศึกษามีความรู ทักษะ ความชํานาญ ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

-  โดยออม  นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด มีงานทําตามสาขาท่ีเรียนมา  
 



  

 
 

 
15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 

-  เชิงปริมาณ   1.มีแผนการเรียนฐานสมรรถนะจํานวน  4  แผนกวิชา 
             2. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีพัฒนารวมกับสถานประกอบการอยางนอย 1 สาขางาน 
             3. จัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรูและประสบการณและสะสมหนวยกิต 
                            ใหกับผูเรียน จํานวน 10 คน 
            4. ครูทุกคนจดัทําแผนการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                                      พอเพียงและ เนนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชแกปญหา 
                                      อยางเปนระบบ 

   -  เชิงคุณภาพ     นักศึกษามีทักษะ ความรู ความชํานาญ ในสาขาวิชาท่ีเรียน เปนไปตามวัตถุประสงคของ      
                                        หลักสูตรและสนองตอบกับความตองการของสถานประกอบการ 
 

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



  

 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

1.  ชื่อโครงการ    จัดซ้ือวัสดโุครงการเรียนการสอน  
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   ครูประจําวิชา  
3.  ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม     2552  -  กันยายน   2553 
4.  หลักการและเหตุผล  

เพื่อใหการจัดการเรียน  การสอนมีประสิทธิภาพ  จัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมตามสภาพจริง  จึง
จําเปนตองมีการจัดทําส่ือและเตรียมวัสดุ อุปกรณตาง  เพื่อใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนใหเพียงพอ  
5.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อจัดซ้ือวสัดุฝก และวัสดุจัดทําส่ือในการเรียนการสอน 
2.  เพื่อจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณประกอบในการเรียนการสอน 

6.   เปาหมาย   
-  เชิงปริมาณ  ใชประกอบการสอนนักศึกษาช้ัน   ปวช. 1- ปวส. 2  จํานวนประมาณ   
250  คน 
-  เชิงคณุภาพ  นักเรียน นักศึกษา  และครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามวัตถุประสงค   

7.  การสนองนโยบาย 
 พันธกิจท่ี  1  จัดการศึกษาวชิาชีพไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐาน 
8.  สาระสําคัญของโครงการ   
 จัดซ้ือและจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ  ส่ือ ประกอบการสอน  และวัสดุฝกในรายวิชาตาง ๆ 
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ    
 มีครู  บุคลากร  จํานวน  25  คน  และนักเรียน นกัศึกษา จํานวน  250  คน 
10.  แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ขั้นตอนการ 
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.  จัดช้ือวัสดุ             
3.  ดําเนินการตามโครงการ             
4.  สรุปผล             



  

 
 
 
11.  งบประมาณ     350,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    โครงการกิจกรรม  อกท. 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
           -  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 
 

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

จํานวนเงิน  (บาท) ประเภทของงบประมาณ / 
งบรายจายยอย งปม. บกศ. 

งบดําเนนิงาน   

        -  คาวัสด ุ  350,000 - 
รวม 350,000 - 



  

 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

 
4. ชื่อโครงการ    จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอน 
 

5. ผูรับผดิชอบโครงการ    นายกฤษฎา  บุญเรือง 
 

6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน   1  ตุลาคม  2552 –  กันยายน  2553 
 

4.    หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรรายวิชาที่สอนสวนใหญจะเปนรายวิชาปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอรจึงจําเปนที ่

จะตองมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและผูเรียน 
เพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

5.   วัตถุประสงค 
3. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน 
4. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

6.   เปาหมาย   
6.1  เชิงปริมาณ 

-  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอกบัจํานวนนักศึกษา 
6.2  เชิงคุณภาพ   

-  ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น 
-  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

 

7.  การสนองนโยบาย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจัดการ เรียนการสอนท้ังในและนอกระบบ 
 

8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี   2   เร่ือง  หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
     ตัวบงช้ีท่ี  18  เร่ือง  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
     ตัวบงช้ีท่ี  22  เร่ือง  ระดบัความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ 
 

9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ  เพื่อใหมีเคร่ืองคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเพียงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน 
 

10.  สถานะและความพรอมของโครงการ  ระบบไฟฟาของหองเรียนมีความพรอม 
 
 
 
 
 



  
 

 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 
ไตรมาสท่ี 1 

ไตรมาสท่ี 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ พค. มิย. กค. สค. กย. 

หมายเหตุ 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ  อนุมัติ  
            

2. ดําเนินการจดัซ้ือวัสดุและ
อุปกรณ 

             

3. สรุปผลการดําเนินการ              
4. รายงานผลโครงการ              

 

12.  งบประมาณ 300,000 บาท 
รายละเอียดคาใชจาย 

ท่ี รายการ จํานวน งปม. 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร 15 เคร่ือง 255,000 
2. โตะคอมพิวเตอร 10 ตัว 15,000 
3. เกาอ้ี 10 ตัว 5,000 
4. UPS 10 ตัว 25,000 

รวม 300,000 
 

13.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    กิจกรรม อกท. และ งานฝกอบรมและบริการวชิาชีพ 
 

14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
14.1  หองเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ประมาณ  15  เครื่อง สามารถใชงานดานการเรียนการสอนอยางมี  

         ประสิทธิภาพ 

14.2  นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอรไดมีเครื่องคอมพิวเตอร ในการเรียนพรอม 

14.3  นักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่เรียนคอมพิวเตอรไดใชเครื่องคอมพิวเตอร ในการเรียน 

15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 
15.1  จากการประเมินความรูนักศึกษามีความสามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรดีข้ึน 
15.2  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอรท้ังหมดไดมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชเรียนพรอม 
15.3  นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวชิาคอมพิวเตอรท้ังหมดมีคุณภาพทางการศึกษาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
 



  

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
งบประมาณประจําป  2553 

 
7. ชื่อโครงการ    จัดหาเคร่ืองพมิพดีดไทย-อังกฤษ 
8. ผูรับผดิชอบโครงการ    นางสาวยุพวดี   ศรีชู 
9. ระยะเวลาในการดําเนินงาน     ตุลาคม  2552 –  กันยายน  2553 
4.    หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาธุรกิจเกษตร  เปนแผนกวิชาที่เปดการเรียนการสอนในสาขาวิชา  การบัญชีและคอมพิวเตอรซึ่งในสาขาวิชาดังกลาว
จําเปนตองเรียนในรายวิชาพิมพดีดไทย และพิมพดีดอังกฤษ  ตามหลักสูตรการเรียนการสอน เปนรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนสวน
ใหญเปนการปฏิบัติอยูในหองเรียน  จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองใหวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนที่พรอมใชงานอยูเสมอ  
สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนและผูเรียนเพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.   วัตถุประสงค 
5. เพื่อจัดหาวัสดแุละอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนใหพรอมเสมอสําหรับผูสอนและผูเรียน 
6. เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียนการสอนทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6.   เปาหมาย   
6.1  เชิงปริมาณ   มีวัสดแุละอุปกรณการเรียนการสอนเพยีงพอกับจาํนวนนักศึกษาและพรอมใชงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ   

-  ผูเรียนเกิดความรูและความชํานาญมากขึ้น 
-  มีวัสดแุละอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนพรอมใชงานทําใหการเรียนการสอนเกดิประสิทธิภาพ 

7.  การสนองนโยบาย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2540 การจัดการ เรียนการสอนท้ังในและนอกระบบ  
8.  สอดคลองมาตรฐานอาชวีศึกษา    
     มาตรฐานที่ 2   
                ตัวบงช้ีท่ี  17  รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝก  อุปกรณ  สําหรับการจัดการ  เรียนการสอน
อยางเหมาะสม  
  ตัวบงช้ีท่ี  18  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจดัการศึกษา  ระบบ ระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ 
      ตัวบงช้ีท่ี 19  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบหองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน  
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  และเกดิประโยชนสูงสุด    
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ  เพื่อใหมีวัสดุและอุปกรณในการเรียนการสอนเพยีงพอกับผูเรียนและพรอมใชงาน 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ  มีความพรอมดานการเรียนการสอน แตขาดเคร่ืองพิมพดีไทย-อังกฤษ  ท่ี
สามารถใชฝกปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



  

 
 
  11.  แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 

 
12.  งบประมาณ 1500,000 บาท 
รายละเอียดคาใชจาย 

1. เคร่ืองพิมพดีดไทย 10 เคร่ือง 30,000 
2. เคร่ืองพิมพดีดอังกฤษ 10 เคร่ือง 30,000 
 รวม  150,000 
    

 
13.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน    กิจกรรม อกท. และ งานฝกอบรมและบริการวชิาชีพ  
14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
13.1  หองเรียนมีเครื่องพิมพดีดไทย และพิมพดีดอังกฤษ ประมาณ  20  เครื่องที่สามารถใชงานดานการเรียนการ  สอนอยางมี ประสิทธิภาพ 
13.2  นักศึกษาที่เรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรไดมีวัสดุอุปกรณในการเรียนพรอม 
13.3  นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจเกษตรไดใชวัสดุและอุปกรณในการเรียนดวย 
15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 

14.1  จากการประเมินความรูนักศึกษามีความสามารถใชเคร่ืองพิมพดดีดีข้ึน 
14.2  นักศึกษาท่ีเรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรท้ังหมดไดมีวัสดุและอุปกรณการเรียนพรอม 
14.3  นักศึกษาท่ีเรียนแผนกวิชาธุรกิจเกษตรท้ังหมดมีคุณภาพทางการศึกษาเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
 
 

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

ไตรมาสท่ี 1 
ไตรมาสท่ี 4 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมษ พค. มิย. กค. สค. กย. 

หมายเหตุ 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ  อนุมติั  
            

2. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ 

             

3. สรุปผลการดําเนินการ              
4. รายงานผลโครงการ              



  

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

งบประมาณประจําป  2553 

1.   โครงการ   แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ     นางจรรยาลักษณ  ศรีชะฎา   
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม 2552 -  30 กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล  
   การแนะแนวการศึกษาเปนการแนะแนวทางการประกอบอาชีพ ,การศึกษาตอ  เพื่อให               ผูเรียน
ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ ตลอดจนใหคําปรึกษาแกนักเรียน                  นกัศึกษาผูปกครองท่ี
มีปญหาดานตาง ๆ และประสานงานกับทุกฝายในการแกปญหา  เพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง  ดี  มีสุข 
5.  วัตถุประสงค 

   1. เพื่อแนะแนวการศึกษาตอ  และแนวทางการออกไปประกอบอาชีพแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
   2. เพื่อใหคําปรึกษาแกนักเรียนนักศึกษา ผูปกครองท่ีมีปญหาดานตาง ๆ 
   3. ดําเนินงานกองทุนใหกูยมืเพื่อการศึกษา  

6.   เปาหมาย 
                    - เชิงปริมาณ   1 . นักศึกษาจํานวน 300 คน รับทราบขอมูลขาวสารของงานแนะแนว 
                   - เชงิคณุภาพ นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอ ,มีงานทํา ,ลดภาวะการออกระหวางเรียน 
7. การสนองนโยบาย……………………………………………………………………………………………. 

 เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวการอาชวีศึกษา 
 สรางงานสรางรายไดฝกเปนเถาแก 
 ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไร ตองไดเรียนสาขาวิชานั้น 

8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1   เร่ือง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ เกษตรกรรมและประมง       ตัวบงช้ีท่ี  10  เร่ือง รอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
                           นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอ,มีงานทํา,ลดภาวะการออกระหวางเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

8. แผนการดาํเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

ขั้นตอนการ
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. 

หมายเหตุ 

เสนอโครงการ 1.              

2. จัดนิทรรศการ              

3 . กิจกรรมแนะ
แนวภายนอก 

  
   

        

4. จัดสรรนักศึกษา  
ระบบโควตา 

  
   

        

5. บริการ
สารสนเทศ และ 
แนะแนวภายใน 

   

    

      

6 . ปจฉิมนิเทศและ
พิธีมอบ
ประกาศนียบัตร 

      

      

 

7. ปฐมนิเทศ          
        นักศึกษาใหม 

      
      

 

8.สงแบบสํารวจ
นักศึกษา 

       
     

 

9.        
     

 สรุปและ            
     รายงานผล 

     
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
   11.  งบประมาณ   15,000 บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   

       -  
 

คาตอบแทน   

       -  
 

ใชสอย -  

       -  
 

คาวัสดุ   15,000  

3.  
 

งบอุดหนุน   

4.  
 

งบลงทุน   

       -  
 

คาครุภัณฑ -   
รวม 15,000   

 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  เช่ือมโยงกับงานทะเบียนและงานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
         - โดยตรง นักศึกษาเรียนจบหลักสูตรและมีแนวทางการศึกษาตอ 

- โดยออม นักศึกษามีแนวทางการศึกษาตอมีงานทํา 
14.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 

- เชิงปริมาณ นักศึกษาจํานวน 300 คน รับทราบขอมูลขาวสารงานแนะแนว 
         - เชิงคณุภาพ นักศึกษามีแนวทางการศกึษาตอ,มีงานทํา,ลดภาวการณออกระหวางเรียน 
 

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



  

 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ปงบประมาณ  2553 

1.   ชื่อโครงการ   โครงการแนะแนวสัญจร 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ     นางจรรยาลักษณ  ศรีชะฎา   
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1  ตุลาคม 2552 -  31 พฤษภาคม 2553   
4.  หลักการและเหตุผล  
   การศึกษาท่ีพึงประสงคในอนาคตนอกจากเปนการศึกษาเพื่อเสริมสรางบุคคลใหมีคุณภาพท้ังดานความรู 
ความคิด ทักษะ และเจตคติ ท่ีจะใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคม และส่ิงแวดลอมท่ีตนเองมีสวนรวมแลว 
นักศึกษา ครู-อาจารย จะตองแนะแนวขอมูลท่ีถูกตองดานวิชาชีพท่ีเปนไปไดแกผูเรียนดวยวาวิชาชีพใดเหมาะสมกับผูเรียน
และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ดังนัน้โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาดานวชิาชีพ “ 
อาชีวศึกษาเกษตร ” จึงเปนส่ิงท่ีควรจะนําเสนอใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายไดเขาใจ เพราะเปน
อีกวิชาชีพหนึง่ หรือทางเลือกหนึ่งท่ีนักเรียนมีอนาคตที่ชัดเจน ดานปริญญาตรี สายปฏิบัติการสําหรับนักเรียนท่ีมีทุนและ
ปจจัยท่ีเกี่ยวของไมสมบูรณ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ประเทศไทยยังขาดบุคลากรดานอาชีวศึกษาอีกมาก 
โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาครัฐบาล นักวิชาการดานการเกษตร ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 
2542 สงเสริมใหผูเรียน เรียนตามความถนัด และมีความสุขสอดคลองพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 มาตรา 
8 ไดกําหนดใหจัดการศึกษาเปน 3 รูปแบบ หรือ 3 ตอน ระดับ ปวช. ,ปวส. และปริญญาตรี สายปฏิบัติการ ดังนั้น 
“โครงการแนะแนวสัญจร”  เปนส่ิงท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จึงไดดําเนินโครงการและเสนอผาน
สถานศึกษา และเขตพื้นท่ีจังหวัดระนอง ไดใหการสนับสนุนตอไป อยางมีคุณภาพ “สมกับพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั    ผูซ่ึงคือศาสตรของแผนดนิ 
5.  วัตถุประสงค 

   1. เพื่อใหขอมูลการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกตอง สําหรับนักเรียน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ท่ีใกล
สําเร็จการศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
   2. เพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษาใหเปนท่ีรูเผยแพรท่ัวไป 
   3. เพื่อเพ่ิมจํานวนนกัเรียน นกัศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรใหมากข้ึน 

6.   เปาหมาย 
                    - เชิงปริมาณ 1. ใหขอมูลดานการจัดการศึกษาวิชาชีพของสถานศึกษาใหแกนักเรียน และผูสนใจภายใน
ทองถ่ินและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 2,000 คน 
           2. ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา อยางนอย รอยละ 50 ของพื้นท่ีบริการ 
           3. มีนักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากขึ้น 



  

                   - เชิงคณุภาพ  นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปไดรับทราบขอมูลของวิทยาลัยฯ เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
7. การสนองนโยบาย……………………………………………………………………………………………. 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวการอาชีวศึกษา เพิ่มปริมาณผูเรียน อาชีวศึกษา: สายสามัญ   
                  50 : 50 
              2. ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไร ตองไดเรียนสาขาวิชานั้นและเรียนอยางมีคุณภาพและ 
     มีความสุข 

8. สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1   เร่ือง ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ เกษตรกรรมและประมง       ตัวบงช้ีท่ี  10  เร่ือง รอยละ
ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
                           นักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากข้ึน 
10.แผนการดาํเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี4 

ขั้นตอนการ
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. 

หมายเหตุ 

เสนอโครงการ 1.              
2. แตงต้ังคณะ
กรรมการฯ 

             

3 . จัดทําหนังสือ
ติดตอติดตอ
ประสานงานกับ
โรงเรียน ชุมชน 
เก่ียวกับบริการ
แนะแนวสัญจร
ของสถานศึกษา 

  

   

        

4. จัดทําสื่อในการ
แนะแนว เชน วีดี
ทัศน เอกสารแผน
พับ 

   

  

        

5.              กําหนดตาราง
วัน เวลา การแนะ



  

             6 . สรุปและ            
     รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
11.  งบประมาณ   30,000 บาท 

11.1  รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  เช่ือมโยงกับงานทะเบียนและงานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
         - โดยตรง นักเรียนและผูสนใจภายในทองถ่ินและจังหวดัใกลเคียง ไดรับทราบขอมูลดานการจัดการศึกษา
วิชาชีพอาชีวเกษตรท่ีถูกตองของสถานศึกษา  

-   โดยออม  มีนักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากข้ึน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 

งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

-  

2. งบดําเนินการ -  

       -  คาตอบแทน -  

       -  ใชสอย 7,000  

       -  คาวัสดุ   23,000  

3.  งบอุดหนุน -  

4.  งบลงทุน   

       -  คาครุภัณฑ -  

รวม 30,000  

14.  



  

         - เชิงปริมาณ นักศึกษาและผูสนใจภายในทองถ่ินและจังหวัดใกลเคียง ไดรับทราบขอมูลดานการจัดการศึกษา
วิชาชีพของสถานศึกษา จํานวน 2,000 คน นักเรียน ระดับปวช. เพิ่มข้ึน 90-120 คน 
         - เชิงคณุภาพ มีนักเรียนและผูสนใจ เขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆในสถานศึกษามากข้ึน 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ปงบประมาณ  2553 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการสวัสดิการและพยาบาล 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสุมนา  หงอสกุล 
3.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน   1 ตุลาคม  2552– 30 กันยายน 2553 
4.  หลักการและเหตุผล    
 ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 2 หนาท่ี
ของงานและแผนก กําหนดให งานสวัสดกิารและพยาบาลมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดหาเคร่ืองมือ 
เวชภณัฑ เพื่อปฐมพยาบาลและการใหการบริการสุขภาพแกนกัเรียนนักศึกษา และผูเขารับการอบรม ดําเนินการเก่ียวกับ
การปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษา ผูเขารับการอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา ให
คําปรึกษาและทําหนาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพรความรูเกีย่วกับสุขภาพ ส่ิงเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ท้ังการ
ปองกันและรักษา 
             ในการนี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนด ในเร่ืองดังกลาว  และสอดคลองกับมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  ในมาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนาผูเรียน ตัวบงช้ีท่ี 31 ท่ีระบุให
สถานศึกษาตองมีการจัดใหบริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด ใหกับผูเรียนท้ังหมด  งานสวสัดิการและพยาบาล  
จึงขอจัดทําโครงการสวัสดิการและพยาบาล ในปงบประมาณ 2553 นี้ 
5.  วัตถุประสงค   
1. เพื่อจัดหาเครื่องมือ เวชภณัฑ และจัดหองปฐมพยาบาลใหเหมาะสมเพียงพอแกการใหการบริการ 
2. เพื่อปฐมพยาบาลนักเรียนนักศึกษา ผูเขารับการอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา  
3. เพื่อใหคําปรึกษาและทําหนาท่ีเกีย่วกบัสุขภาพอนามยั  
4. เพื่อจัดการระบบสุขอนามัยในโรงอาหารและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร   
5. เพื่ออบรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ส่ิงเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ท้ังการปองกันและรักษา 
6.  จัดกิจกรรมรณรงคเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการทําประกันอุบัติเหตุหมูของนักเรียนนักศึกษา 



  

 
6.  เปาหมาย 
             - เชิงปริมาณ 
                ดําเนินโครงการสวัสดิการและพยาบาล  เพื่อการใหบริการสุขภาพแกนักเรียนนักศึกษา จํานวนประมาณ 350 คน  
โดยมีกิจกรรมการดําเนนิงานท้ังหมด 7 กจิกรรม ไดแก   
                       1) กิจกรรมการจัดหาเคร่ืองมือเวชภณัฑ  
                       2) กิจกรรมการจัดหองปฐมพยาบาล 3) กิจกรรมการปฐมพยาบาล  
                       4) กิจกรรมใหคําปรึกษาและทําหนาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
                       5) กิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ส่ิงเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ท้ังการปองกันและรักษา  
                      6) กิจกรรมการจัดระบบสุขอนามัยในโรงอาหารและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร  
                       7) กิจกรรมรณรงคเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการทําประกันอุบัติเหตหุมูของนักเรียนนักศึกษา  
                 
             - เชิงคุณภาพ 
                นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดรับการการบริการทางสุขภาพ อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
7. การสนองนโยบาย 
             นโยบายดานการพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดปจจัยทางการศกึษาท่ีมีคุณภาพ   
8.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
             โครงการสวัสดิการและพยาบาล มีวัตถุประสงค เพื่อใหการบริการสุขภาพแกนักเรียนนกัศึกษา  โดยมีกิจกรรม
ดําเนินงาน 7  กิจกรรม ไดแก   
                       1) กิจกรรมการจัดหาเคร่ืองมือเวชภณัฑ  
                       2) กิจกรรมการจัดหองปฐมพยาบาล  
                       3) กิจกรรมการปฐมพยาบาล  
                       4) กิจกรรมใหคําปรึกษาและทําหนาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  
                       5) กิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ส่ิงเสพติด และโรคภัยรายแรงตาง ๆ ท้ังการปองกันและรักษา  
                      6) กิจกรรมการจัดระบบสุขอนามัยในโรงอาหารและควบคุมดูแลการประกอบอาหาร  
                       7) กิจกรรมรณรงคเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  และการทําประกันอุบัติเหตุหมูของนักเรียนนักศึกษา  
9.  สถานะและความพรอมของโครงการ 
           มีหองพยาบาลอยูในสถานท่ีเหมาะสม แตยังมีสภาพไมสมบูรณตอการใชงาน ตองปรับปรุงใหดีข้ึนท้ังดานความ
สะอาด ความสวยงาม และขาดเคร่ืองมืออุปกรณหลายประเภทท่ีอํานวยความสะดวกตอการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและการ
ใหบริการทางสุขภาพพลานามัย  
10. แผนการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

 
ข้ันตอนการดําเนิน 
โครงการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

 
หมาย
เหต ุ



  

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 
  

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท) ประเภทของงบประมาณ / งบรายจาย
ยอย งปม. บกศ. 
1. งบบุคลากร 
     - คาจางลูกจางช่ัวคราว 

 
- 

 
- 

2. งบดําเนินการ 
     - คาตอบแทน 
     - ใชสอย 
     - คาวัสด ุ

 
- 
- 

29,000 

 
- 
- 
-  

3. งบอุดหนุน - - 
4. งบลงทุน 
     - คาครุภัณฑ 

 
6,000 

 
- 

รวม 35,000 - 
รายละเอียดคาใชจาย (ดังตารางท่ีแนบ)  
12.  ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน 
               โครงการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา วิชาเพศศึกษา  และงานในฝายพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมนกัเรียน
นักศึกษา 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
             - โดยตรง 
                นักเรียนนักศึกษา ไดรับการบริการสุขภาพอนามัยอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
อยางถูกวิธี 



  

             - โดยออม 
                 นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สามารถปองกันโรคระบาดรายแรงไมใหเกิดข้ึนภายในวิทยาลัยฯ  
14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI) 
             - เชิงปริมาณ  
               นักเรียนนักศึกษา จํานวนประมาณ 350 คนไดรับการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนและการบริการทางสุขภาพพลานามัย
อยางมีประสิทธิภาพ 
             - เชิงคุณภาพ 
                - ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและผูปกครองท่ีมีตอการดูแลสุขภาพพลานามัยของวิทยาลัยฯ อยูในระดับ
มาก          
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ 2553 

1. ชื่อโครงการ     งานครูท่ีปรึกษา 
2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นายเชียง   เกดิแกวและครูท่ีปรึกษา 
3. ระยะเวลาดําเนินการ      1  ตุลาคม  2552  –  30  กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 

                ครูที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา  แนะนํา ดูแลนักเรียนนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งในดานการเรียน  ความประพฤติ
ระเบียบวินัย  และขอบังคับ  รวมท้ังสวัสดิการและบริการตาง ๆ จัดทํา  เก็บ  รวบรวมประวัติ  ขอมูลการเรียน  และพฤติกรรมติดตาม 
ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมชมรม ติดตาม ชวยเหลือ และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม ชมรม ติดตอ
ประสานงานกับผูปกครอง  พรอมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ ประสานงานและให
ความรวมมือกับแผนกวิชา ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปและตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 
              1. เพื่อจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษามากกวา 25 คร้ัง/ปการศึกษา 
              2.เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง นักศึกษา ผูปกครองและวทิยาลัย 
 3. เพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
 4. เพื่อเพ่ิมจํานวนนกัศึกษา 
6. เปาหมาย 

 -  เชิงปริมาณ 
                           1.ผูเรียนพบครูท่ีปรึกษามากกวา 25 คร้ัง/ปการศึกษา  
              2. ครูท่ีปรึกษา เยีย่มบานนักศึกษาในท่ีปรึกษามากกวารอยละ 60 
 -  เชิงคณุภาพ 

1.  เพิ่มจํานวน ปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 



  

2.  สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางวิทยาลัย นักศึกษาและผูปกครอง 
การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สอศ.และรัฐบาล 7. 

8.สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง   
        ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป  
        ตัวบงชี้ท่ี 6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
         ตัวบงชีท่ี้ 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
          ตัวบงชีท่ี้ 16  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
          ตัวบงชีท่ี้ 30  จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 
          ตัวบงชีท่ี้ 32  รอยละของผูเรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา   
มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   
           ตัวบงชีท่ี้  45  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ     ครูที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษา  แนะนํา ดูแลนักเรียนนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยทั้งในดานการ
เรียน  ความประพฤติ ระเบียบวินัย  ขอบังคับ ใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปและตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา และกอใหเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

10. แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.

ย 

พ.ค ม.ิย
. 

ก.ค. ส.ค ก.

ย 

1.เสนอโครงการ             
2.แตงต้ังครูที่ปรึกษา             
3.ขออนุญาตจัดช้ือ/จัดจาง             
4.  ดําเนินการตามแผน             
5. สรุปและรายงานผล             

11. งบประมาณในโครงการ       รวมท้ังส้ิน 12,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี ้



  

จํานวนเงินจัดสรร ประเภทของงบประมาณ 

งปม. บกศ. 

หมายเหต ุ

1.  งบบุคลากร(คาจางช่ัวคราว) - -  
- -  
- -  

2.  งบดําเนินการ -  คาตอบแทน 
                                    -  คาใชสอย 
                                    -  คาวัสดุ - 8,300  
3.  งบลงทุน(ครุภัณฑ) - 3,700  
4.  งบอุดหนุน - -  

รวม - 12,000  
 

 

12. ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนหรือวิชาอ่ืน  

        โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา  โครงการพัฒนาที่
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย   

 
13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

-  โดยตรง 
                            1. เพื่อจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษามากกวา 25 คร้ัง/ปการศึกษา 
               2. เพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 

3.  จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
-  โดยออม   

1.เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง นักศึกษา ผูปกครองและวิทยาลัย 
2. ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาทและกิจกรรมของสถานศึกษามากข้ึน 

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  (KPI) 

 -  เชิงปริมาณ  จัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษามากกวา 25 ครั้ง/ปการศึกษา จํานวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

              -  เชิงคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีคุณภาพมากข้ึน ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาท
และกิจกรรมของสถานศึกษามากข้ึน 
 

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

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ วิทยาลัยเกษตรแลละเทคโนโลยีระนอง 

ประจําปงบประมาณ  2553 
1. ชื่อโครงการ     สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม บุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 
2. ผูรับผดิชอบโครงการ     นายเชียง   เกดิแกวและนายอรุณ  หวังอารี 
3. ระยะเวลาดําเนินการ      1  ตุลาคม  2552  –  30  กันยายน  2553 
4. หลักการและเหตุผล 

                ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 6 มาตรา 47 และ 48 ได
กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และใหถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน  โดยมุงประโยชนสูงสุด
เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง ซึ่งในการพัฒนาผูเรียนน้ันสถานศึกษาตองมีโครงการที่สงเสริมดานวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  สงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ผลใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปและ
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 
              1. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมดานวชิาการ 
              2.เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   
 3. เพื่อจัดกจิกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ   
 4. เพ่ือใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปและตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

6. เปาหมาย 

 -  เชิงปริมาณ 
              1. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกจิกรรมสงเสริมดานวิชาการท่ีวิทยาลัยฯจัดใหไมนอยกวา  3 เร่ือง     
                           2. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   



  

                           3. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ   
 -  เชิงคณุภาพ 
                           1. นักศึกษาทุกสาขางานมีความรูดานวิชาการ 
                           2. นักศึกษาทุกสาขางานมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   
                           3. นักศึกษาทุกสาขางานมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ   
การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สอศ.และรัฐบาล 7. 

8.สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษาโดย 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือสมศ.ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง   
        ตัวบงชี้ท่ี 1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามช้ันป  
 
 
        ตัวบงชี้ท่ี 5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธดี 
        ตัวบงชี้ท่ี 6 ,7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
มาตรฐานท่ี  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
         ตัวบงชีท่ี้  25  จํานวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
          ตัวบงชีท่ี้ 33  จํานวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมดานวชิาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา(ประเมินคุณภาพภายนอก) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 จํานวนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา           

9. สรุปสาระสําคัญของโครงการ สถานศึกษามีโครงการที่สงเสริมดานวิชาการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
สงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ผลใหผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามช้ันปและตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาและกอใหเกิดประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

10. แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.

ย 

พ.ค ม.ิย
. 

ก.ค. ส.ค ก.

ย 

1.เสนอโครงการ             
2.ขออนุญาตจัดช้ือ/จัดจาง             



  

3. ดําเนินการตามแผน             
4. สรุปและรายงานผล             

11. งบประมาณในโครงการ       รวมท้ังส้ิน 3,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

จํานวนเงินจัดสรร ประเภทของงบประมาณ 

งปม. บกศ. 

หมายเหต ุ

- -  
- -  

2.  งบดําเนินการ -  คาตอบแทน 
                                    -  คาใชสอย 
                                    -  คาวัสดุ - 3,000  
3.  งบลงทุน(ครุภัณฑ) - -  

รวม - 3,000  
 

 

12. ความเช่ือมโยงกับโครงการอ่ืนหรือวิชาอ่ืน  

        โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา  โครงการพัฒนาที่
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย   

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
-  โดยตรง 

                           1. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการไมนอยกวา  3 เร่ือง         
                           2. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ   
                           3. นักศึกษาทุกสาขางานเขารวมกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ   

-  โดยออม   

1.เพื่อสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง นักศึกษา ผูปกครองและวิทยาลัย 
2. ชุมชนและสังคมรูจักและเขาใจบทบาทและกิจกรรมของสถานศึกษามากข้ึน 
3. เพื่อใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกาํหนดตามชัน้ปและตามเกณฑการสําเร็จ

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.  ผูรับผดิชอบโครงการ   นายอรุณ  หวังอารี 
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2552 ถึง 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล   กิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษาเปนกิจกรรมท่ีใชในการพัฒนาผูเรียน   ดานพุทธพิสัยทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย   ประกอบดวยกิจกรรมทางประเพณี   วัฒนธรรม  การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน  วันสําคัญของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย  ตลอดจนการจัดกจิกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร   และพระราชบัญญัติการศึกษา  
พ.ศ.  2542  จึงจัดใหมีกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาควบคูกับการเรียนการสอน  
5.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหผูเรียนใหมีความรูและความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนวนัสําคัญของชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย 

2.  เพื่อใหผูเรียนมีกจิกรรมในการพัฒนาตนเองท้ังทางดานรางกาย  จติใจ เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม   
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

 3.  เพื่อเพ่ิมประสบการณผูเรียนในการปฏิบัติงานรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 4.   เพื่อใหสอดคลองกับหัวขอการประกันคุณภาพในวิทยาลัยฯ 
6.  เปาหมาย 
   -  เชิงปริมาณ   
 1.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมวชิาการ  จํานวน  2  คร้ัง 



  

 2.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมวนัสําคัญของชาติ  ศาสนา               
พระมหากษัตริย  และศิลปวฒันธรรม อยางนอย  3 คร้ัง         
 3.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกฬีาและนันทนาการอยางนอย  2 คร้ัง 
 4.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมกบัชุมชนและหนวยงานอ่ืน  3 คร้ัง 
   -  เชิงคุณภาพ    
 1.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรูเขาใจและมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน  
 2.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรักในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเพิ่มข้ึน              
 3.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง เพิ่มพูนทักษะดานกฬีาและ       
มีความสามัคคีในหมูคณะมากข้ึน 
 4.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษารวมท้ังสถานศึกษามีความสัมพนัธอันดีกับชุมชน 
7.   การสนองนโยบาย -   สนองนโยบาย  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เร่ือง  การสืบสาน  
     ประเพณวีฒันธรรม  ศาสนา และการศึกษา 
   -  สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

-  มาตรฐานท่ี  1  เร่ืองผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง   ตวับงชี้ท่ี  2 ,3  , 5 ,12 
 ตัวบงช้ีท่ี  5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมี
มนุษยสัมพนัธท่ีดี 
-  มาตรฐานท่ี  2  เร่ืองหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน   ตัวบงชี้ท่ี  15 , 19  
  ตัวบงช้ีท่ี  15  สถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
-  มาตรฐานท่ี  3  เร่ืองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ตัวบงชี้ท่ี  33 , 34  
  ตัวบงช้ีท่ี  33  จํานวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 
 ตัวบงช้ีท่ี  34  จํานวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  วฒันธรรม 
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

9.สรุปสาระสําคัญของโครงการ      
 เปนการบูรณาการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับการเรียนการสอนของผูเรียน  ทําใหผูเรียนมีการพัฒนา ดานพุทธ
พิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัยจากการเขารวมประเพณี วฒันธรรมทองถ่ิน วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมกีฬา   การบริการชุมชนกอใหเกดิความรักสามัคคี และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอชุมชน  

10.  สถานะและความพรอมของโครงการ      
 มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2550 ตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางประสบการณแกนกัเรียนนักศึกษา 
 



  

11. แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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

หมาย
เหตุ 

1.วางแผนจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม 

             

2. เสนอโครงการขออนุมัติ              
3. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ 

             

4.  สรุปและรายงานผล              
 
 
 
 
12.  งบประมาณ  ใชงบประมาณรวม  48,000  บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  เช่ือมโยงกับทุกโครงการรายวิชาในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนกัศึกษา
ระดับช้ัน ปวช.และปวส.รวมทั้งโครงการพัฒนาสถานศึกษา 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสด ุ  48,000  
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
       -  คาครุภณัฑ ตูเหล็กกระจกบานเล่ือน   

รวม 48,000  



  

 14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  โดยตรง   - ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรัก ตระหนัก  สามัคคี และมีจติสํานึกท่ีดีตอวันสําคัญของ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  
 -  โดยออม -   กอใหเกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษา และชุมชน 
15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมแตละกจิกรรม ไมนอยกวารอยละ 60  
 -  เชิงคุณภาพ   เกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน  และ
สถานศึกษาเปนท่ียอมรับของชุมชน 
 
 

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

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

 
1.   ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสํานักงานโครงการพิเศษ 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2552 ถึง 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล   เนื่องจากสํานกังานโครงการพิเศษ   ไมท่ีจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ   ขาดความเปนระเบียบ
เรียบรอย   เนือ่งจากขาดอุปกรณหลายอยาง  เชน  ตูเก็บเอกสารและอุปกรณจําเปนตองใช  ดังนัน้ทางฝายจึงจําเปนและมี
ความตองการตูเก็บเอกสารตามเหตุผลท่ีไดช้ีแจงมา  
5.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อปรับปรุงสํานักงานโครงการพิเศษใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2.  เพื่อสงเสริมกิจกรรม  5 ส.    
6.  เปาหมาย 
   -  เชิงปริมาณ   มีตูเก็บเอกสารเปนสัดสวน  จํานวน  1  ตู     
           
   -  เชิงคุณภาพ การเก็บเอกสารเปนระบบ  มีระเบียบและสวยงามหองทํางานมีความเปนระเบียบยิ่งข้ึน      
 
7. แผนการดาํเนินงาน 



  

 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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

หมาย
เหตุ 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ              
2. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ 

             

3. สรุปและรายงานผล              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  งบประมาณ  ใชงบประมาณรวม  5,000  บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี ้

 

รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)   
 

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย งปม. บกศ.  
 1.  งบบุคลากร 
        -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2.  งบดําเนนิการ   
       -   คาตอบแทน   
       -   ใชสอย   
       -   คาวัสด ุ    
3.   งบอุดหนนุ   

4.   งบลงทุน   
       -   คาครุภณัฑ ตูเหล็กกระจกบานเล่ือน 5,000  

 รวม 5,000  
 
12.2  



  

9. สถานท่ีการดําเนินงาน   วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   สํานักงานโครงการพิเศษ 
10.  ปญหาและอุปสรรคท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
   -ไมมี- 
 11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  โดยตรง   สํานักงานโครงการพิเศษมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 -  โดยออม -   การเก็บเอกสารเปนระบบ  สามารถคนขอมูลไดงาย 
12.  การติดตามและประเมินผล 
 โดยสังเกตการณใชอุปกรณสํานักงาน  ความเปนระบบ  ระเบียบ 
13.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  มีตูเอกสารชนดิบานเล่ือนเกบ็แฟมและเอกสารตาง ๆ 
 -  เชิงคุณภาพ   การใชตูเก็บเอกสารเก็บเอกสารท่ีสําคัญไดอยางเปนระบบและมีระเบียบ 
 

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

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
งบประมาณประจําป  2553 

1.   ชื่อโครงการ  องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย  
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ    นายอรุณ   หวงัอารี 
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตุลาคม  2552  ถึง  30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล   องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปนกิจกรรมของสมาชิก ดําเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิกภายใตการใหคําแนะนําสนับสนุนและ
การกํากับดแูล เปนกิจกรรมท่ีจัดควบคูไปกับการเรียนการสอนและเปนองคประกอบหน่ึงในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร
ใหประสบผลสําเร็จ แนวการจัดกจิกรรมขอองคการไดมีการพัฒนาใหเหมาะสมตามยุคสมัย ทําใหการดําเนินกิจกรรม
สอดคลองกับการเรียนการสอน เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางแทจริง รวมท้ังเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะความ
เปนผูนํา มีทักษะประสบการณจริงและเปนท่ียอมรับของสังคม  
5.  วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพของผูเรียน 
 2.  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะความเปนผูนํา สามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืนและอยูในสังคมได 
      อยางมีความสุข 



  

 3.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี         
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
6.  เปาหมาย 
   -  เชิงปริมาณ   
 1.  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการอกท.ระดับหนวย ทุกคน 
      ระดับภาค  รอยละ  60  และระดับชาติ  รอยละ  30 
 2.  ผูเรียนจัดทําโครงการและไดรับการเล่ือนระดับหนวย  15  คน  ระดบัภาค  10  คน 
      และเล่ือนระดับชาติ   5  คน 
   -  เชิงคุณภาพ    
 1.  ผูเรียนมีความรู ทักษะประสบการณในวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคม  
 2.  ผูเรียนมีลักษณะความเปนผูนํา เปนพลเมืองดี อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 3.  ผูเรียนมีเงินฝากเพื่อเปนทุนการศึกษาเพิ่มข้ึน                
7.   การสนองนโยบาย -   สนองนโยบาย  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เร่ือง  การสืบสาน  
     ประเพณวีฒันธรรม  ศาสนา และการศึกษา 
   -  สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 
 
 
 
 
8.  สอดคลองมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

-  มาตรฐานท่ี  1  เร่ืองผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง   ตวับงชี้ท่ี  2 ,3  , 5 ,12 
 ตัวบงช้ีท่ี  2 รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ   
 ตัวบงช้ีท่ี  3 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการส่ือสาร ดานการฟง การอาน การเขียน  และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
 ตัวบงช้ีท่ี  5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุลิกภาพท่ีเหมาะสมและมี
มนุษยสัมพนัธท่ีดี 
 ตัวบงช้ีท่ี  12 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ และมีรายไดระหวางเรียน  

 -  มาตรฐานท่ี  2  เร่ืองหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน   ตัวบงชีท่ี้  15 , 19  
  ตัวบงช้ีท่ี  15  สถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
 ตัวบงช้ีท่ี   19 จัดสถานท่ีเรียน  สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน  สถานท่ีศึกษาคนควา  ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา  ท้ังใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ    

-  มาตรฐานท่ี  3  เร่ืองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   ตัวบงชี้ท่ี  33 , 34  



  

  ตัวบงช้ีท่ี  33  จํานวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม  คานิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 
 ตัวบงช้ีท่ี  34  จํานวนคร้ังของกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  วฒันธรรม 
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  มาตรฐานท่ี  5  เร่ืองนวัตกรรมและการวจิัย ตัวบงชี้ท่ี  37, 38 

ตวับงช้ีท่ี  37  จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงการวชิาชีพ  
 ตัวบงช้ีท่ี  38  จํานวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงานท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติ   
9.  สรุปสาระสําคัญของโครงการ      
 เปนองคการท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาชีพ  มีลักษณะความเปนผูนํา ทํางานและอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริยเปนประมุข 
10.  สถานะและความพรอมของโครงการ      
 มีความพรอมดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2550 ตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสรางประสบการณแกนกัเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 
 
11. แผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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

หมาย
เหตุ 

1.วางแผนจัดทําปฏิทิน
กิจกรรม 

             

2. เสนอโครงการขออนุมัติ              
3. ดําเนินกิจกรรมตา
โครงการ 

             

4.  สรุปและรายงานผล              

งบประมาณ  ใชงบประมาณรวม  345,000  บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี ้
 
12.  



  

 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย 
 

งปม. บกศ.  
1.  งบบุคลากร  
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. 
 

งบดําเนินการ   
       -  

 
คาตอบแทน   

       -  
 

ใชสอย 180,000  
       -   คาวัสดุ    140,000  

3.   งบอุดหนุน -  

4.   งบลงทุน   
       -   คาครุภัณฑ 25,000  

 รวม 345,000  

 
12.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 

13. ความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืน  เช่ือมโยงกับทุกโครงการรายวิชาในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนกัศึกษา
ระดับช้ัน ปวช.และปวส.รวมทั้งโครงการพัฒนาสถานศึกษา 
 14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  โดยตรง   ผูเรียนมีคุณภาพ มีความเปนเลิศและมีความม่ันใจในวิชาชีพ  มีลักษณะความเปนผูนํา ทํางานและอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 -  โดยออม  กอใหเกดิความรักสามัคคี ความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนบุคลากรของสถานศึกษา 
 อาชีวเกษตรท่ัวประเทศ 
 
 
15.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  ผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 70 
           ผูเรียนจดัทําโครงการและมีการเล่ือนระดับเปนสมาชิกระดับหนวย,ภาค,ชาติ รวมกัน           
แลวไมนอยกวา  30   คน  
 -  เชิงคุณภาพ   ผูเรียนมีความม่ันใจและภมิูใจในวิชาชีพ  เปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน          
           และผูประกอบการ   รวมท้ังเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 
 

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

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
ประจําปงบประมาณ  2553 

 
1.   ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษา 
2.  ผูรับผดิชอบโครงการ   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 3.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2552 ถึง 30  กันยายน  2553 
4.  หลักการและเหตุผล   เนื่องจากฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  ไดกัน้และจัดทําหองทํางานใหม  ระบบการเก็บ
เอกสารยังไมเปนระบบ  ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย  เนื่องจากขาดอุปกรณหลายอยาง  เชนตูเก็บเอกสารและอุปกรณ
จําเปนตองใช  ดังนั้นทางฝายจึงจําเปนและมีความตองการตูเก็บเอกสารตามเหตุผลท่ีไดช้ีแจงมา  
5.  วัตถุประสงค 



  

 1.  เพื่อพัฒนาหองฝายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 2.  เพื่อสงเสริมกิจกรรม  5 ส.  ในหองทํางาน  
6.  เปาหมาย 
   -  เชิงปริมาณ   มีตูเก็บเอกสารเปนสัดสวน  จํานวน  1  ตู          
   -  เชิงคุณภาพ การเก็บเอกสารเปนระบบ  มีระเบียบและสวยงามหองทํางานมีความเปนระเบียบยิ่งข้ึน      
 
7. แผนการดาํเนินงาน 
 

ขั้นตอนการ ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินงาน ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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

หมาย
เหตุ 

1.เสนอโครงการขออนุมัติ              
2.              ดําเนินกิจกรรมตา

โครงการ 
3. สรุปและรายงานผล              
8.  งบประมาณ  ใชงบประมาณรวม  50,000  บาท รายละเอียดคาใชจายแยกตามงบรายจายดังนี ้
12.2  รายละเอียดคาใชจาย  ( ดังตารางท่ีแนบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. สถานท่ี

การดําเนินงาน   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   หองทํางานรองผูอํานวยการฝายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 

จํานวนเงินท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

ประเภทของงบประมาณ / งบรายจายยอย งปม. บกศ. 

1.  งบบุคลากร 
       -  คาจางลูกจางช่ัวคราว 

  

2. งบดําเนนิการ   
       -  คาตอบแทน   
       -  ใชสอย   
       -  คาวัสด ุ    
3.  งบอุดหนนุ   

4.  งบลงทุน   
       -  คาครุภณัฑ ตูเหล็กกระจกบานเล่ือน 50,000  

รวม 50,000  



  

10.  ปญหาและอุปสรรคท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
   -ไมมี- 
 11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 -  โดยตรง   หองทํางานมีของรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษามีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 -  โดยออม -   การเก็บเอกสารเปนระบบ  สามารถคนขอมูลไดงาย 
12.  การติดตามและประเมินผล 
 โดยสังเกตการณใชอุปกรณสํานักงาน  ความเปนระบบ  ระเบียบ 
13.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   (KPI) 
 -  เชิงปริมาณ  มีตูเอกสารชนดิบานเล่ือนเกบ็แฟมและเอกสารตาง ๆ 
 -  เชิงคุณภาพ   การใชตูเก็บเอกสารเก็บเอกสารท่ีสําคัญไดอยางเปนระบบและมีระเบียบ 
 

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



  

รายละเอียดงบประมาณจดัสรรแตละโครงการ 
ประจําปงบประมาณ  2553 

งบประมาณจัดสรร (บาท)   
ลําดับ  
ท่ี 

โครงการ / รายการ  บกศ.  
  

 ท้ังหมด  
  

 งปม.  การศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

งบสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืน 

บริหารท่ัวไป  
1 เงินเดือน 7,498,772 7,498,772 - - - 

2 เงินวิทยฐานะ 1,159,200 1,159,200 - - - 

3 เงินคาจางประจํา   2,875,483 2,875,483 - - - 

4 คาครองชีพ        59,160 59,160 - - - 

5 คาสาธารณูปโภค 500,000 400,000 50,000 50,000 - 

6 ทุนอุดหนนุ นักศึกษาโครงการปฏิรูปฯ 785,000 - 785,000 - - 

7 ครุภัณฑ  ท่ีดนิ  ส่ิงกอสราง 20,140,000 20,140,000 - - - 

8 คาตอบแทนพนักงานราชการ 148,824 148,824 - - - 

9 เดินทางไปราชการ 352,044 150,000 150,000 52,044 - 

10 คาอาหารทําการนอกเวลา 150,000 - - 150,000 - 

11 เงินประกนัสังคม 50,065 - 12,205      37,860 - 

12 คาจางลูกจางช่ัวคราว 852,480 - 426,000 426,480 - 

13 1,000,000 - - 1,000,000 - สํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
รวมเงินบริหารท่ัวไป  11  รายการ 35,571,028 32,431,439 1,423,205 1,716,384 - 

 
1 

ฝายบริหารทรัพยากร 
โครงการงานบริหารงานท่ัวไป 40,000 - 20,000 20,000 - 

2 โครงการงานการบัญชี 10,000 - 6,000 4,000 - 
3 โครงการงานการเงิน 30,000 - 20,000 10,000 - 
4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากร 12,000 - 10,000 2,000 - 
5 โครงการพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรสาย

สนับสนุน 147,956 - - 147,956 - 
6 โครงการงานทะเบียน 14,926 - 10,926 4,000 - 
6 โครงการงานอาคารสถานท่ี 188,074 - 138,074 50,000 - 
7 โครงการบริการพัสดุกลาง 500,000 30,000 170,000 300,000 - 
8 โครงการซอมบํารุงยานพาหนะและขนสง 100,000 - 70,000 30,000 - 
9 โครงการซอมบํารุง วัสดุ-ครุภัณฑ 100,000 - 70,000 30,000 - 



  

รายละเอียดงบประมาณจดัสรรแตละโครงการ   
ประจําปงบประมาณ  2553 

 

งบประมาณจัดสรร (บาท) 

ลําดับ  
ท่ี 

 
โครงการ / รายการ ท้ังหมด 

 
งปม. 

 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

บกศ. 
 

งบ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

อื่น 
10 โครงการงานประชาสัมพันธ 5,000 - 4,000 1,000 - 
 รวมโครงการฝายบริหารทรัพยากร   1,147,956 30,000 519,000 598,956 - 
 

1 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
โครงการงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 10,000 - 8,000 2,000 - 

2 โครงการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 15,000 - 10,000 5,000 - 
3 ปรับปรุงสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ 15,000 - 10,000 5,000 - 
4 โครงการประสานงานความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ 10,000 - 5,000 5,000 - 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยเบ้ืองตนและ

การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล 15,000 - 10,000 5,000 - 
6 โครงการงานประกันคุณภาพ 26,000 - 20,000 6,000 - 

7 โครงการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 14,000 - 10,000 4,000 - 

8 โครงการศูนยขอมูลสารสนเทศ 20,000 - 15,000 5,000 - 

9 โครงการมะมวงหิมพานต 10,000 1,000 1,000 8,000 - 

10 โครงการปาลมน้ํามันเชิงธุรกิจ 280,000 25,000 50,000 205,000 - 
11 โครงการไมดอกไมประดับเพื่อการคา 30,000 5,000 5,000 20,000 - 
12 โครงการผลิตกอนเช้ือเหด็เพื่อจําหนายและบริการ 40,000 5,000 10,000 25,000 - 
13 โครงการผลิตพืชผักฟารมเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีชีวภาพ 30,000 5,000 5,000 20,000 - 

14 โครงการซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงฟารม 50,000 10,000 10,000 30,000 - 

15 โครงการไกไข 300,000 25,000 50,000 225,000 - 

16 โครงการสุกรเพื่อการคา 100,000 16,000 30,000 54,000 - 

17 โครงการเล้ียงโคเนื้อ 20,000 1,000 5,000 14,000 - 

18 โครงการเล้ียงสุกรขุน 110,000 25,000 30,000 55,000 - 
19 โครงการสงเสริมและเผยแพรการเกษตรผสมผสานตาม

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม) 20,000 - 15,000 5,000 - 



  

รายละเอียดงบประมาณจดัสรรแตละโครงการ   
ประจําปงบประมาณ  2553 

งบประมาณจัดสรร (บาท) 

ลําดับ  
ท่ี 

 
โครงการ / รายการ ท้ังหมด 

 
งปม. 

 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

บกศ. 
 

งบ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

อื่น 
20 โครงการผลิตปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา 15,000 1,000 4,000 10,000 - 

21 โครงการเพาะขยายพันธุปลา 100,000 20,000 30,000 50,000 - 

22 โครงการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ 100,000 16,000 30,000 54,000 - 
23 โครงการเล้ียงกุงทะเล 160,000 25,000 40,000 95,000 - 
24 โครงการเล้ียงปลาในบอดิน 29,000 4,000 5,000 20,000 - 
25 โครงการทดลองวิจัยการเพาะขยายพันธุปลาสลิตใน

บอดิน 12,000 2,000 5,000 5,000 - 
26 โครงการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการทดลอง วิจัยของ

นักศึกษาและบุคลากร 14,000 2,000 2,000 10,000 - 

27 โครงการพัฒนางานฟารม 25,000 2,000 3,000 10,000 - 

28 โครงการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 50,000 10,000 10,000 30,000 - 
รวมฝายแผนงานและความรวมมือ     1,600,000 200,000 413,000 987,000 - 

 
1 

ฝายวิชาการ 
โครงการพัฒนาหองส่ือโสตแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ 17,700 - 13,700 4,000 - 

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงสํานักงานแผนกวิชาพืช
ศาสตร 16,000 - 12,000 4,000 - 

3 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการบัญชี 4,000 - 3,500 500 - 
4 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 13,000 - 11,500 1,500 - 
5 โครงการพัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 17,800 - 13,800 4,000 - 
6 โครงการพัฒนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 15,000 - 13,000 2,000 - 
7 โครงการพัฒนาแผนกวิชาประมง 15,700 - 13,700 2,000 - 
8 โครงการพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 16,355 - 14,355 2,000 - 
9 โครงการพัฒนาครูและบุลากรดานการผลิตส่ือการ

เรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร 30,000 - 25,000 5,000 - 

 



  

รายละเอียดงบประมาณจดัสรรแตละโครงการ   
ประจําปงบประมาณ  2553 

งบประมาณจัดสรร (บาท) 

ลําดับ  
ท่ี 

 
โครงการ / รายการ ท้ังหมด 

 
งปม. 

 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

บกศ. 
 

งบ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

อื่น 
10 โครงการพัฒนางานวิทยบริการและหองสมุด 60,000 - 50,000 10,000 - 
11 โครงการติดต้ังผามานอาคารศูนยวิทยบริการ 50,000 - 40,000 10,000 - 
12 โครงการงานวดัผลและประเมินผล 26,060 - 25,000 1,060 - 
13 โครงการเทียบโอนประสบการณใหกับผูใช

แรงงานและผูประกอบอาชีพเกษตร 3,940 - - 3,940 - 
14 โครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10,000 - 9,000 1,000 - 
15 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 15,000 - 11,240 3,760 - 
16 โครงการเรียนการสอน  350,000 - 100,000 250,000 - 
17 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 300,000 - - 300,000 - 
18 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองพิมพดีดไทย-อังกฤษ 150,000 - - 150,000 - 

 รวมฝายวิชาการ   1,110,555 - 355,795 754,760 - 

  
1 

ฝายพฒันากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
โครงการแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 15,000 - 10,000 5,000 - 

2 โครงการแนะแนวสัญจร 30,000 - 25,000 5,000 - 

3 โครงการสวัสดิการและพยาบาล 35,000 - 30,000 5,000 - 

4 โครงการงานครูท่ีปรึกษา 12,000 - 10,000 2,000 - 

5 โครงการดวยรักและหวงใย 2,000 - 1,000 1,000 - 
6 โครงการสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีงาม 3,000 - 2,000 1,000 - 

7 โครงการงานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 48,000 - 40,000 8,000 - 
8 โครงการปรับปรุงพัฒนาสํานักงานโครงการพิเศษ 5,000 - 4,000 1,000 - 
9 โครงการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ

ไทย 345,000 50,000 95,000 200,000 - 
10 โครงการพัฒนาฝายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 5,000 - 5,000 - - 

รวมฝายพฒันาการศึกษา 500,000 50,000 222,000 228,000 - 
 
 



  

รายละเอียดงบประมาณจดัสรรแตละโครงการ   
ประจําปงบประมาณ  2553 

งบประมาณจัดสรร (บาท) 

ลําดับ  
ท่ี 

 
โครงการ / รายการ ท้ังหมด 

 
งปม. 

 
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

บกศ. 
 

งบ
สนับสนุน

จาก
หนวยงาน

อื่น 
 

งานตามนโยบาย      
1 โครงการการฝกอบรม 108 อาชีพ 180,000 180,000   -     - - 
2 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 100,000 100,000   -     - - 
3 โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเกษตรระยะส้ัน 180,000 180,000   -     - - 
4 โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 550,000 550,000   -     - - 
5 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

ส่ิงประดิษฐคนรุนใหม 240,000 240,000   -     - - 
6 โครงการคุณธรรมนําความรู 120,000 120,000   -     - - 
7 โครงการเสริมวิชาชีพแกนมัธยม 320,000 320,000  -    - - 
8 โครงการอาชีวะศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท  126,000 126,000  -    - - 
9 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 35,000 35,000  -    - - 
10 โครงการสรางงานสรางอาชีพ 450,000 450,000 - - - 
  รวมงานตามนโยบาย   2,301,000 2,301,000 - - - 
 งบสนับสนุนจากจังหวัดระนอง      
1 โครงการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 450,000 - - - 450,000 

 รวมท้ังหมด   42,680,539 35,012,439 2,933,000 4,285,100 450,000 
 



 - 19 - 
 

ครุภัณฑ  ทีดิ่น สิ่งกอสราง  ที่จัดซ้ือดวยเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หนวย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

 ครุภัณฑ     
1 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการพื้นฐานดานสัตวศาสตร  1 ชุด 2,000,000  
2 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการพื้นฐานดานพืชศาสตร 1 ชุด 1,200,000  
3 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1 ชุด 4,800,000  
4 ชุดครุภัณฑประมง 1 ชุด 1,300,000  
5 ชุดครุภัณฑฟกไขปลานิล 1 ชุด 200,000  
6 ชุดครุภัณฑสัตวน้ําชายฝง(เคร่ืองสูบน้ํา) 1 ชุด 491,000  

รวม 9,991,000  

  
ท่ีดิน ส่ิงกอสราง 
คากอสรางอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 

    

1 ปรับปรุงโรงเรือน 1 แหง 8,149,000  
2 ปรับปรุงโรงฝกงาน โรงอาหาร 1 แหง 2,000,000  

รวมท่ีดิน  ส่ิงกอสราง   10,149,000  

  
รวมท้ังส้ิน   2  รายการ 

 

 
20,140,000 
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ครุภัณฑ  ทีดิ่น สิ่งกอสราง  ที่จัดซ้ือดวยเงินรายไดสถานศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หนวย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
ครุภัณฑ 

    

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร 15 ชุด 300,000  

2 เคร่ืองพิมพดีด 15 ชุด 150,000  
รวมครุภัณฑ   2   รายการ 450,000  

 
ท่ีดิน ส่ิงกอสราง 

    

 - - - -  
รวมท่ีดิน  ส่ิงกอสราง   -  รายการ -  

รวมท้ังส้ิน  2  รายการ 450,000  
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