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 ส่วนที่ 1 

บทนำ 
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

พันธกิจ 
1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  เสมอภาค  และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  ระดับฝีมือ  เทคนิคและเทคโนโลยี

ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม  จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา  ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

  



 

2. ยุทธศาสตร์ มาตรการและโครงการ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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



 
 

โครงการ 
1. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยี  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 
2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และนวัตกรรม) 
3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 
4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาราชกุมารี 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
7. เงนิอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อกท.) 
10.  เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
11.  เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
12.  เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
13.  เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม  ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการและ  

 อาชีพเฉพาะทาง 
14.  เงินอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
15.  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
16.  โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
17.  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
18.  จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
19.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (TO BE  NUMBER  ONE) 
20.  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it  Center) 
21.  โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
22.  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
23.  โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
24.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
25.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 
26.  โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก  ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
27.  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 



 
 
 

28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ

สร้างทุนปัญญาชาติ 
30. โครงการขยายอาชีวะอำเภอ 
31. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐาน

ให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
34. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
38. โครงการศูนย์ความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง 
41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน 
45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมเป้าหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

  



ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

     ปรัชญา 
" สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ " 

 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  สนองตลาดแรงงานและสังคม 

 พันธกิจ 
1.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
     และสังคม 
2.  ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
3.  สร้างภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีพ 
4.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  บริหารวิชาการและวิชาชพีแก่ชุมชนสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
6.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

  เป้าประสงค์ 
1.  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
3.  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ  
     เศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ฝึกอบรมวิชาชีพตามความต้องการของชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
6.  ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการจัดการอาชีวศึกษาและบูรณาการภูมิปัญญา  
     ท้องถิ่น 
7.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
8.  พัฒนางานฟาร์มของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ 
9.  สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเน้นในการพัฒนาสถานศกึษาและความโดดเด่น 

     ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะต่างๆใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง 
    เหมาะสม 
2.  ผู้สำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนจบการศึกษาในระดับสูง 
3.  ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
    ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ 

     ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ครอบคลุมทุกด้าน 

     ด้านบริการวิชาชีพสู่สังคม 
1. บริการวิชาชีพได้หลากหลายทั้งด้านความรู้และด้านการฝึกวิชาชีพ 
2. สามารถให้บริการประชาชน เกษตรกรได้จำนวนมากและสม่ำเสมอตลอดปี 

     ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
 1. ผลงานการวิจัยสาขาพืชศาสตร์ "เรื่องการเร่งผลผลิตน้ำยางพาราทางรอยกรีด" ในการประชุม          
    วิชาการ สมาชิก อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
 2. การสัมมนาผลงานโครงการวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ สมาชิก อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
 3. การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาดในการประชุมวิชาการ สมาชิก อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
 4. การแข่งขันการแข่งขันทักษะบัญชีฟาร์มในการประชุมวิชาการสมาชิก อกท. ระดับชาติครั้งที่ 35 
 5. การแข่งขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่ในการประชุมวิชาการสมาชิก อกท. ระดับชาติ 
 6. การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้และแข่งขันทักษะพืชไร่ในการประชุมวิชาการสมาชิก อกท.   
     ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
 7. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ "เรื่องน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งชนิดผง"ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ 
     ครั้งที่ 35 
 8.  การแข่งขันการประกวดขวัญใจโคบาล การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
 9.  นิทรรศการทางการเกษตร " เรื่ององค์ประกอบสวนสร้างสรรค์ สวนสวย รวยดว้ยมือคุณ  
     "การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 
10.  นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับ ปวช.  และ ปวส. 
11.  อกท.ดีเด่นงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  ครั้งที่ 35 
12.  สถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 5  ดาว ปี 2556 
13.  รางวัลชนะเลิศระดับชาติการประกวดชีววิถีอย่างยั่งยืน  (ประเภทที่ 4 ราษฎร นำความรู้จาก 
      วิทยาลัยไปใช้และขยายผลดีเด่น) 
14. ประกวดโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ดีเด่น ชนะเลิศ ระดับชาติ จำนวน 2 โรงเรียน   
     คือ โรงเรียนมิตรภาพ 43 "วัดทุ่งหวัง" และโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง  อ.เมือง จ. ตรัง 



 



15. โครงการตกลงความร่วมมือกับบริษัทเบทาโกรภาคใต้จำกัด ในการเลี้ยงสุกรขุนระบบปิด 
16. เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานการจัดการทำโครงการวิจัย ศูนย์รวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  
     ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
17. การแข่งขันการประกวดทักษะพืชผัก การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   

       ครั้งที่  36 ได้มาตรฐานเหรียญทองแดง    
          18. การแข่งขันการประกวดทักษะการจัดสวนหย่อม การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
               ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญทอง            
          19. การแข่งขันการประกวดทักษะศิลปประดิษฐ์ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
       ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญทอง   
          20. การแข่งขันการประกวดทักษะเพาะขยายพันธุ์ปลา  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
               ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน   
          21. การแข่งขันการประกวดทักษะบัญชีฟาร์ม  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
               ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  1   
          22. การแข่งขันการประกวดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
               ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญทอง  
          23. การแข่งขันการประกวดทักษะสวนหย่อม การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
               ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญทอง   
          24. การแข่งขันการประกวดการสัมมนาผลงานวิจัยประเภทผลงานการวิจัย  สาขาสัตวศาสตร์   
               การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
          25. การแข่งขันการประกวดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง  สาขาสัตวศาสตร์    
               การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน   
          26. การแข่งขันการประกวดการสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง  สาขา 
                บริหารธุรกิจ  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36 ได้มาตรฐานเหรียญทอง  
          27. การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประชุมวิชาการ   
               อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน   
          28. การแข่งขันการประกวดนิทรรศการทางการเกษตร  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
               ครั้งที่  36  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  2   
          29. การแข่งขันการประกวดขวัญใจโคบาล  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36        
               ได้มาตรฐานเหรียญทอง   
          30. การแข่งขันการประกวดลูกทุ่งชาย  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36   
               ได้มาตรฐานเหรียญเงิน   
          31. การแข่งขันการประกวดลูกทุ่งหญิง  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  36   
               ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  1  
 



            32. การแข่งขันการประกวดทักษะเพาะขยายพันธุ์ปลา  การประชุมวิชาการ  อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
           33.  การแข่งขันการประกวดทักษะการจัดสวนตู้กระจก  การประชุมวิชาการ  อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
           34.  การแข่งขันการประกวดทักษะศิลปประดิษฐ์  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37 ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
           35.  การแข่งขันการประกวดทักษะบัญชีฟาร์มด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  การประชุมวิชาการ         
                 อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
           36.  การแข่งขันการประกวดทักษะการพูดในที่ชุมชน  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
           37.  การแข่งขันการประกวดทักษะสาธิตทางวิชาชีพ  สาขานานาชาติ  การประชุมวิชาการ        
                 อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่ 37 ได้มาตรฐานเหรียญทองแดง 
           38.  การแข่งขันการประกวดนิทรรศการ  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
           39.  การแข่งขันการประกวดโคบาล  การประชุมวิชาการ  อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญทองแดง 
           40. การแข่งขันการประกวดขวัญใจโคบาล  การประชุมวิชาการ  อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญทองแดง 
           41. การแข่งขันการประกวดผลงานวิจัยของครูและสถานศึกษา  การประชุมวิชาการ  
                 อกท. ระดับชาติ  ครั้งที่ 37  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  1 
           42. การแข่งขันการประกวดทักษะไก่ไข่  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
         ครั้งที่ 38  ได้มาตรฐานเหรียญทองแดง 
           43. การแข่งขันการประกวดทักษะการจัดสวนหย่อม  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 38  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
           44.  การแข่งขันการประกวดทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน  การประชุมวิชาการ   
                 อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่ 38  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
           45.  การแข่งขันการพูดในที่ชุมชน  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 38  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
           46.  การแข่งขันการประกวดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่ 38  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
           47.  การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์  ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประชุมวิชาการ   
                 อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่ 38  ได้มาตรฐานเหรียญเงิน 
           48.  การแข่งขันการประกวดหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                 ครั้งที่  38  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
 



        49. การแข่งขันการประกวดทักษะสุกร  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39 ได้มาตรฐานเหรียญทองแดงท่ี 3 
        50. การแข่งขันการประกวดทักษะไก่ไข่  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39 ได้มาตรฐานเหรียญเงินที่ 3 
          51. การแข่งขันการประกวดทักษะศิลปประดิษฐ์  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39 ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
         52. การแข่งขันการประกวดทักษะการผลิตไส้กรอก  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39 ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
         53. การแข่งขันการประกวดทักษะการผลิตลูกชิ้น  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ   
                ครั้งที่  39 ไดม้าตรฐานเหรียญทอง 
          54. การแข่งขันการประกวดทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน  การประชุมวิชาการ   
                อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  39  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  3 
          55. การแข่งขันการประกวดทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ  การประชุมวิชาการ   
                อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่  39  ได้มาตรฐานเหรียญทอง 
           56. การแข่งขันการประกวดการพูดในที่ชุมชน  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39 ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  3 
           57. การแข่งขันการประกวดการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ  การประชุมวิชาการ อกท.  
                ระดับชาติ  ครั้งที่ 39  ได้มาตรฐานเหรียญทอง  
           58. การแข่งขันการประกวดนิทรรศการ  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  1 
           59. การแข่งขันการประกวดทักษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การประชุมวิชาการ      
                อกท.ระดับชาติ  ครั้งที่ 39  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  2 
           60. การแข่งขันการประกวดขวัญใจโคบาล  การประชุมวิชาการ  อกท. ระดับชาติ   
                ครัง้ที่ 39 ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  1 
           61. การแข่งขันการประกวดโคบาล  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ   
                ครั้งที่ 39  ได้มาตรฐานเหรียญทองที่  1 
 62.  การประกวดโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน  ปี 2562 ขอบข่ายประมงการปฏิบัติ 
                ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  (มกษ. 7417-2559)  โดยกระทรวง 
                เกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  รองชนะเลิศระดับชาติ 
 63.  การประกวดโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน  ปี 2562 ขอบข่ายข้าวการปฏิบัติ 
                ทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าว  (มกษ. 4401-2551)  โดย กระทรวง 
                เกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  รองชนะเลิศระดับชาติ 
 64. การแข่งขัน อกท.ระดับภาค  ภาคใต้  ทักษะศิลปะประดิษฐ์  ประเภททีม  ชื่อผลงาน              
                โคมไฟไม้ไผ่  รางวัลเหรียญทอง 



 65.  การแข่งขัน อกท.ระดับภาค  ภาคใต้  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประเภททีม   
                ชื่อผลงาน แส้โคบาล   รางวัลเหรียญทอง 

66.  การแข่งขัน อกท.ระดับภาค  ภาคใต้  ทักษะการพูดในที่ชุมชน  ประเภทเดี่ยว            
      รางวัลเหรียญทอง 
67.  การแข่งขัน อกท.ระดับภาค  ภาคใต้  การแสดงนันทนาการ  ประเภททีม  รางวัลเหรียญทอง 
68.  การแข่งขัน อกท.ระดับภาค  ภาคใต้  การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ  อกท.หน่วย   
      ประเภททีม  รางวัลเหรยีญทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตั้งอยู่เลขท่ี  99  หมู่ที ่ 7  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอ 

เมืองตรัง  จังหวัดตรัง  มีเนื้อที่  2,384  ไร่  ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนเพชรเกษม  ห่างจากจังหวัด  
ประมาณ  13  กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ทิศใต้ติดกับชุมชนบ้าน
คลองเต็งและชุมชนบ้านนานอน  อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  
ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  วิทยาลัยฯ ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยมี
ส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ   เดิมเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  เปิดสอน
หลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2480 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง  เปิดสอนระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น   

(แผนกเกษตรกรรม)  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่  4  เข้าศึกษาต่อ 2 ปี  
และได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดตรังอีกแผนกหนึ่ง 

พ.ศ. 2496     เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย  (แผนกเกษตรกรรม)  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (แผนกเกษตรกรรม)  และผู้สำเร็จมัธยมปีที่  3  เข้าศึกษาต่อ  2  ปี 

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

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม  (ม.ศ. 6)  
เกษตรกรรม    

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

พ.ศ. 2525   ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษา ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา 
ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา  2525  

พ.ศ. 2531   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

  



พ.ศ. 2538    จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสิทธิไชยภักดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  เพ่ือดำเนินการสอนหลักสูตร
ภาคนอกเกษตร  โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 
2539 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรมตามโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี  อยู่ประจำ ทำโครงการ” 

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

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

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

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

  2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2538  ประเภทวิชาคหกรรม 
3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)   
    ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   
    ประเภทวิชาประมง 
5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาเกษตรกรรม   
    สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
7.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาประมง 
    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชาคหกรรมสาขา 
    วิชาอาหารและโภชนาการ 

                   10.  หลักสูตรประกาศนียบัตรครู  (เทคนิคชั้นสูง)  พ.ศ.  2536  สาขาวิชาพืชศาสตร์    
    (ต่อเนื่อง 2 ปี)  ภาคสมทบ   

พ.ศ.  2546    เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมอาชีวเกษตรภาคใต้  ปีการศึกษา 2546  การประชุมวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับภาค  

 
 



พ.ศ.  2549   ใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549 
พ.ศ.  2550    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ  อศจ.  ระดับภาคใต้  ระดับชาติ  จากการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่   
พ.ศ.  2552    ยกเลิกการใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  

พ.ศ.  2549  และใช้เป็นระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา  พ.ศ.  2552 

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

พ.ศ. 2554     ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับภาค  สิ่งประดิษฐ์  เพ่ือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี“เครื่องขุดเจาะ”      

พ.ศ. 2554     ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบการเรียนการสอนชุดสาธิต   
          การผลิตไบโอดีเซลระบบพลังงานหมุนเวียน      

พ.ศ. 2555      ได้รับรางวัลนักเรียน  ดีเด่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  อกท. ระดับชาติ 
พ.ศ.  2555     ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู พ.ศ. 2556  ระดับจังหวัด 
พ.ศ.  2556     สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ระดับดี  จากสำนักรับรอง 
  มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
  



2. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
ชื่อภาษาอังกฤษ TRANG  COLLEGE  OF  AGRICULTURE  AND  TECHNOLOGY 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 99   หมู่ที่ 7  ถนน เพชรเกษม ตำบล นาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   
                      รหัสไปรษณีย์ 92190 
โทรศัพท์     โทร.  075 – 284152 
โทรสาร      โทร.  075 – 284039 
เว็บไซต์  www. Kasettrang.ac.th 
อีเมล kasettrang@gmail.Com 

เนื้อที่ของสถานศึกษา 2,384 ไร่ – งาน – ตารางวา  มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง จัดเรียงตามปีท่ีสร้าง  ดังนี้ 

ลำดับที่ รายการอาคาร / สิ่งก่อสร้าง จำนวน ปี พ.ศ. ที่ได้มา 
เลขที่โฉนด/ 
เลขที่อาคาร 

1 คอกไก่ 1  หลัง 2478 10 
2 บ้านพักครู 5  หลัง 2498 19-23 
3 บ้านพักครู 1  หลัง 2506 40 
4 บ้านพักครู 1  หลัง 2507 38 
5 โรงเก็บรถยนต์ 1  หลัง 2507 35 
6 ที่เก็บของอาคารช่าง 1  หลัง 2507 26 
7 อาคารพืชกรรม 1  หลัง 2508 6 
8 บ้านพักครู 1  หลัง 2508 50 
9 อาคารช่างเกษตร 1  หลัง 2508 28 
10 บ้านพักครู 1  หลัง 2508 49 
11 บ้านพักครู 4  หลัง 2510 36,43,51,52 
12 คอกไก่ 1  หลัง 2511 11 
13 หอพักนักเรียน 1  หลัง 2511 16 
14 บ้านพักครู 2  หลัง 2511 31,53 
15 คอกโค 1  หลัง 2512 13 
16 บ้านพักครู 2  หลัง 2513 39,46 
17 บ้านพักครู 1  หลัง 2515 42 
18 บ้านพักคนงาน 1  หลัง 2515 55 

19 บ้านพักครู 6  หลัง 2516 
44-45,47,62-

63,65 

20 บ้านพักคนงาน 5  หลัง 2516 
65-58, 
60-61 

21 บ้านพักคนงาน 1  หลัง 2517 59 
22 หอพักนักเรียน 1 หลัง 2517 47 

mailto:kasettrang@gmail.Com


ลำดับที่ รายการอาคาร / สิ่งก่อสร้าง จำนวน ปี พ.ศ. ที่ได้มา 
เลขที่โฉนด/ 
เลขที่อาคาร 

23 บ้านพักครู 1  หลัง 2518 32-34 
24 อาคารเก็บเครื่องมือช่าง 5  หลัง 2520 27 
25 บ้านพักครู 1  หลัง 2520 54 
26 บ้านพักครู 2  หลัง 2521 ไม่ระบุ 
27 อาคารช่างเกษตร 1  หลัง 2521 29 
28 อาคารเรียน 2 1  หลัง 2521 7 
29 คอกโค 1  หลัง 2521 12 
30 คอกวัว 1  หลัง 2521 64 
31 บ้านพักครู 7  หลัง 2522 18,33,35,37,41 
32 คอกไก่ 1  หลัง 2522 8 
33 เรือนเพาะชำ 4  หลัง 2522 24 
34 อาคารช่างเกษตร 1  หลัง 2522 30 
35 บ้านพักครู 6  หลัง 2523 66-68,70-71,80 
36 อาคารพืชกรรม 2  หลัง 2523 82 

37 บ้านพักครู 6  หลัง 2523 
69,72-74, 

79,81 
38 โรงอาหารและหอประชุม 2  หลัง 2524 83 
39 บ้านพักครู 4  หลัง 2524 75-78 
40 อาคารห้องสมุด 1  หลัง 2524 84 
41 อาคารพัสดุกลาง 1  หลัง 2525 85 
42 บ้านพักคนงาน 2  หลัง 2526 86-87 
43 บ้านพักครู 2  หลัง 2526 89-90 
44 อาคารธุรกิจเกษตร 1 หลัง 2531 88 
45 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลัง 2532 ไม่ระบุ 
46 อาคารเรียน,ห้องเรียน 1 หลัง 2534 ไม่ระบุ 
47 คอกไก่เนื้อ 1 หลัง 2534 ไม่ระบุ 
48 อาคารทรงงาน (สำนักงาน) 1 หลัง 2535 ไม่ระบุ 
49 ตึกอำนวยการ 1 หลัง 2539 ไม่ระบุ 
50 อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 2540 ไม่ระบุ 

51 
อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้า
พ้ืนเมือง 

1 หลัง 2540 ไม่ระบุ 

52 บ้านพักนักศึกษาโครงการปฏิรูป 52 หลัง 2540 ไม่ระบุ 
53 ห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง 2541 ไม่ระบุ 
54 ห้องน้ำ ชาย-หญิง   8  ห้อง 1 หลัง 2542 ไม่ระบุ 
55 โรงจอดรถหลักตึกอำนวยการ 1 หลัง 2544 ไม่ระบุ 
56 ห้องน้ำชาย-หญิง ข้างอาคารสัตวศาสตร์ 1 หลัง 2544 ไม่ระบุ 

 



ลำดับที่ รายการอาคาร / สิ่งก่อสร้าง จำนวน ปี พ.ศ. ที่ได้มา 
เลขที่โฉนด/ 
เลขที่อาคาร 

57 คอกไก่ 1  หลัง 2549 ไม่ระบุ 
58 โรงจอดรถ ขนาด  4.5*17  เมตร 2  หลัง 2549 ไม่ระบุ 
59 รั้ว คสล. ยาว 800 เมตร 1  รายการ 2550 ไม่ระบุ 
60 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. 1  รายการ 2551 ไม่ระบุ 
61 โรงเรือนตากยางพาราแผ่น 1  หลัง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
62 อาคารศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน 1  หลัง ไม่ระบุ ไม่ระบุ 
63 ศาลากลางน้ำ 1  หลัง 2559 ไม่ระบุ 
64 อาคารศิษย์เก่าเกษตรตรัง 1  หลัง 2560 ไม่ระบุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปรายจ่าย  งบประมาณ  2563 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 1. โครงการงานยางพารา 468,936.68 บาท 
 2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย  279,020.00 บาท 
 3. โครงการงานปาล์มน้ำมัน 257,022.80 บาท 
 4. โครงการปาล์มน้ำมัน  (กองทุนสงเคราะห์) 146,195.00 บาท 
 5. โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 100,958.00 บาท 
 6. โครงการปรับปรุงโรงเรือนเก็บยางพารา  30,048.00 บาท 
 7. โครงการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  26,992.00 บาท 
 8. โครงการงานวิจัย  19,703.00 บาท 
 9. โครงการงานศูนย์ข้อมูล  16,756.00 บาท 
10. โครงการงานวางแผนและงบประมาณ      4,610.00 บาท 
11. โครงการงานฟาร์มพืชผักเพ่ือการค้า 2,470.00 บาท 
                                               รวมทั้งสิ้น 1,352,711.48 บาท 

 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  1. โครงการงานอาคารสถานที่ 322,551.56 บาท 
  2. โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 295,275.02 บาท 
  3. โครงการงานพัสดุ  211,863.16 บาท 
  4. โครงการงานเอกสารการพิมพ์  64,190.00 บาท 
  5. โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ   61,933.16 บาท 
  6. โครงการบริหารงานทั่วไป  57,000.00 บาท 
  7. โครงการงานประชาสัมพันธ์  34,500.00 บาท 
  8. โครงการงานการเงิน  8,400.00 บาท 
  9. โครงการงานบุคลากร  5,690.00 บาท 
10. โครงการสนับสนุนฟอร์มพนักงานรักษาความปลอดภัย     1,400.00 บาท 
                                            รวมทั้งสิ้น 1,062,802.90 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝ่ายวิชาการ 
  1. แผนกวิชาพืชศาสตร์   - บาท 
  2. แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 7,935.00 บาท 
  3. แผนกวิชาประมง  17,940.00 บาท 
  4. แผนกวิชาธุรกิจเกษตร                             23,323.00 บาท 
  5. แผนกวิชาช่างกลเกษตร - บาท 
  6. แผนกวิชาอุตสาหกรรม 20,213.00 บาท 
  7. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 12,825.00 บาท 
  8. โครงการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 343,359.30 บาท 
  9. โครงการเลี้ยงไก่ไข่  293,345.00 บาท 
10. โครงการไก่พ้ืนเมือง  154,405.00 บาท 
11. โครงการปรับปรุงคอกโค 100,000.00 บาท 
12. โครงการปรับปรุวภูมิทัศน์แผนกสัตวศาสตร์  86,349.00 บาท 
13. โครงการทวิภาคี  31,380.00 บาท 
14. โครงการงานวัดผลประเมินผล   15,810.00 บาท 
15. โครงการศูนย์วิทยบริการ 10,150.00 บาท 
16. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  8,000.00 บาท 
17. โครงการ อศ.กช. 5,504.00 บาท 
18. โครงการทดสอบ V-NET 2,700.00 บาท 
19. โครงการงานหลักสูตร 2,700.00 บาท 
20. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกพืชศาสตร์  1,970.00 บาท 
                                            รวมทั้งสิ้น 1,137,908.30 บาท 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
  1. โครงการ อกท.ระดับภาค 204,342.00 บาท 
  2. โครงการ อกท.ระดับชาติ  162,812.00 บาท 
  3. โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 63,114.75 บาท 
  4. โครงการงานแนะแนว    32,000.00 บาท 
  5. โครงการมุทิตาจิต 18,000.00 บาท 
  6. โครงการงานปกครอง  15,361.00 บาท 
  7. โครงการยาเสพติด  11,070.00 บาท 
  8. โครงการออกกลางคัน    10,180.00 บาท 
  9. โครงการ อกท.หน่วย  9,710.00 บาท 
10. โครงการกีฬาภายใน      9,332.00 บาท 
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      9,230.00 บาท 
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนดำเนินงานผู้นำ อกท. 9,220.00 บาท 
13. โครงการ Big Cleaning Day  8,154.00 บาท 
14. โครงการกิจกรรมลูกเสือ 7,150.00 บาท 
15. โครงการสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  5,516.00 บาท 
16. โครงการปฐมนิเทศ  4,805.00 บาท 
                                            รวมทั้งสิ้น 579,996.75 บาท 

 
 
 
 
 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 
ผู้อำนวยการ 

นายเจษฎา  ธนะสถิตย ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
นายสหัส  หนูเอยีด 

 

รองผูอ้ำนวยการฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียนนักศกึษา 

นายกฤษฎา  บุญเจริญ 
 

งานบริหารทั่วไป 
นางฑิพวารีย ์ พิศุทธางกูร 

 
งานบุคลากร 

นางสุวรรณี  สุขอนันต ์

 

งานทะเบียน 
นางนลินภัสร์  นุชชา 

 

งานอาคารสถานที ่
นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง 

งานพัสด ุ
นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 

 

งานการเงิน 
นางนฤมล  หนูพรหม 

งานการบัญช ี
นางนฤมล  หนูพรหท 

 หัวหน้าแผนกวชิาช่างกลเกษตร 
นายเอกวทิย์  มะสวุรรณ 

งานประชาสัมพันธ ์
นางปิยะฉัตร  ณ นคร 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสมจิต  ทองอินทร ์

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายเกรียงศักดิ์  คงมนต์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
นางกัญญารัตน์  รกัษาแก้ว 

 

หัวหน้าแผนกวชิาประมง 
นางกญัญารัตน์  รกัษาแก้ว 

งานความร่วมมือ 
นางเรวดี  แสงแกว้ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ 

 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ 

นางพรรธน์ญสรณ์  ส่งเสริม 

งานฟาร์มและโรงงาน 
นายกฤษฎา  บุญเจริญ 

 

หัวหน้าแผนกวชิาธุรกิจเกษตร 
นางพิกุล  ช่วยนวล 

งานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา 
นางสาวขนิษฐา  อกัษรทอง 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร ์

 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ 

 

งานปกครอง 
นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง 

 

หัวหน้าแผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 
นางเรวดี  แสงแก้ว 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
นางภาวนา  ชูงาน 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
นางเรวดี  แสงแกว้ 

หัวหน้าแผนกวชิาสามญัสัมพันธ ์
นางเสาวภา  เพชรสทุธิ ์

หัวหน้าแผนกวชิาพืชศาสตร ์
นายทรทัย ์ พรประยทุธ 

 หัวหน้าแผนกวชิาสัตวศาสตร ์
นางภาวนา  ชูงาน 

งานศูนย์วทิยบรกิารและหอ้งสมุด 
นางปิยะฉัตร  ณ  นคร 

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางนลินภัสร์  นุชชา 

 

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นางเรวดี  แสงแก้ว 

งานสื่อการเรยีนการสอน 
นายเกรียงศักดิ์  คงมนต์ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสหัส  หนูเอยีด 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายกฤษฎา  บุญเจริญ 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
นางเสาวภา  เพชรสทุธิ ์



  
 
 

ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. อัตรากำลัง  ปี  2564  ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2563 

ลำดับที่ กลุ่มบุคลากร จำนวน (คน) 

1. ข้าราชการ    จำนวน  22  คน 
ผู้บริหาร 
ข้าราชการครู 
ข้าราชการพลเรือน 

 
3 
16 
3 

2. ลูกจ้างประจำ    จำนวน   4  คน 
ทั่วไป/สนับสนุน 

 
4 

3. พนักงานราชการ     จำนวน  4  คน 
ทำหน้าที่สอน 
ทั่วไป/สนับสนุน 

 
2 
2 

4. ลูกจ้างชั่วคราว     จำนวน  19  คน 
ครูผู้ทรงคุณค่า 
ครูพิเศษสอน 
ทั่วไป/สนับสนุน 

 
2 
5 
12 

รวมทั้งสิน 59 
 

หมายเหตุ   :     ข้าราชการพลเรือน   ไปช่วยราชการที่อ่ืน  1  คน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา   
       ในปีการศึกษา  2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่  
ดังนี้ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 158 คน จำแนกตาม
สาขาวิชา  สาขางานและระดับชั้น  ดังนี้ 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จำนวน (คน) 

รวม (คน) 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 

1. เกษตรศาสตร์     
   1.1  พืชศาสตร์ 25 7 12 44 
   1.2  สัตวศาสตร ์ - 11 14 25 
   1.3  ผลิตสัตว์น้ำ - 5 3 8 
2. อาหารและโภชนาการ     
   2.1  อาหารและโภชนาการ 15 19 20 54 
3. การบัญชี     
   3.1  การบัญชี 6 7 6 19 
4.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
   4.1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 6 2 8 

รวมทั้งสิ้น      46      55      57    158 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  3.  นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวนทั้งสิ้น 184  คน      
     จำแนกตามสาขาวิชา  สาขางานและระดับช้ัน  ดังนี้ 

 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จำนวน (คน)  

รวม (คน) 

 

หมายเหตุ 
ปวส.1 ปวส.2 

1. พืชศาสตร์     
   1.1 พืชสวน 7 10 17  
2.  เทคโนโลยีภูมิทัศน์     
2.1  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 13 19  
3.  สัตวศาสตร ์     
3.1  การผลิตสัตว์ 13 8 21  
4.  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     
4.1  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8 6 14  
5.  อาหารและโภชนาการ     
5.1  อาหารและโภชนาการ 16 13 29  
6.  การบัญชี     
6.1  การบัญชี 9 9 18  
7.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
7.1  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 5 5  
8.  เกษตรศาสตร์     
8.1  เกษตรศาสตร์  (อศ.กช) 61 - 61  

รวมทั้งสิ้น     120     64     184  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในปีการศึกษา  2562   จำนวนทั้งสิ้น 82 คน      
  จำแนกตามสาขาวิชา   สาขางาน  ดังนี้ 

ลำดับที่ สาขาวิชา/สาขางาน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด    
(คน) 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา
รวม  (คน) 

ผู้ออก
กลางคัน   

(คน) 

ผู้ไม่สำเร็จ
การศึกษา

(คน) 
1. เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์ 17 8 9 - 
2. เกษตรศาสตร์/สัตวศาสตร์ 13 9 2 2 
3. เกษตรศาสตร์/ผลิตสัตว์น้ำ 4 1 3 - 
4. อาหารและโภชนาการ/   

อาหารและโภชนาการ 
24 14 10 - 

5. การบัญชี/การบัญชี 6 4 2 - 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
10 4 6 - 

7. เกษตรศาสตร์/ผลิตสัตว์น้ำ 
(สมทบ) 

4 3 1 - 

8. เกษตรศาสตร์/พืชศาสตร์  
(สมทบ) 

4 2 - 2 

 รวม       82       45       33 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.  ผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในปีการศึกษา  2562  จำนวนทั้งสิ้น 77 คน      
  จำแนกตามสาขาวิชา  สาขางาน  ดังนี้ 

ลำดับที่ สาขาวิชา/สาขางาน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด    
(คน) 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา
รวม (คน) 

ผู้ออก
กลางคัน   

(คน) 

ผู้ไม่สำเร็จ
การศึกษา

(คน) 
1. พืชศาสตร์/พืชสวน 10 8 1 - 
2. สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ 7 2 5 - 
3. เทคโนโลยีภูมิทัศน์/ 

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
7 5 1 1 

4. เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์ 1 - 1 - 

5. 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

8 8 - - 

6. 
อาหารและโภชนาการ/ 
อาหารและโภชนาการ 

24 22 2 - 

7. การบัญชี/การบัญชี 9 9 - - 

8. 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

9 8 1 - 

9. เกษตรศาสตร์/พืชสวน (สมทบ) 2 - 2 - 
รวม       77       62       13 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.  ข้อมูลด้านการหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน   
           ในปีการศึกษา  2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จัดการเรียนการสอนหลักสูตร       
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชา    
   สาขาวิชาและสาขางาน  ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
จัดการเรียนการสอนใน 3 ประเภทวิชา 4 สาขาวิชา  6 สาขางาน  ดังนี้ 

ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ 
2. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ 
3. เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์น้ำ 
4. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 
5. พาณิชยการ การบัญชี การบัญชี 
6. พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
จัดการเรียนการสอนใน 3 ประเภทวิชา 7 สาขาวิชา  7  สาขางาน  ดังนี้ 

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

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ณ  1  ตุลาคม  2563 

 

 
 



 
สรุปงบหน้ารายจ่าย   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564   ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม
ราชกุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมทั้งสิ้น เงินรายได้   
บกศ. 

-  งบบุคลากร                   
เงินเดอืนข้าราชการ 
เงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการ 
เงินวทิยฐานะ และเงนิตอบ
แทนรายเดอืน วิทยฐานะ 
ค่าจ้างลูกจา้งประจำ 
ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 
ค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราว 

11,413,200 

 
1,386,000 

 
 

1,644,984 
968,040 

2,152,480 

                11,413,200 
 

1,386,000 
 
 

1,644,984 
968,040 

2,152,480 
-งบดำเนินงาน                   
-ค่าตอบแทน                   
เงินค่าตอบแทนวิทยากร 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 
เงินค่าสอนพิเศษ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก. 
และ ลจ.เต็มข้ัน 
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ถาค
ใต้ 

      238,980 
16,000 

          238,980 
16,000 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564   ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ
เกษตรกร
ในอนาคต

แห่ง
ประเทศ

ไทย 
(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมทั้งสิ้น เงินรายได้   
บกศ. 

-  ค่าใช้สอย                   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าซ่อมเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 
 

      320,740 
 

17,040 
91,000 

 
 

980,135 
 

 
 
 
 
 
 

26,000 

 50,000 
 
 
 
 
 

60,500 

 
 
 
 

 
150,000 

9,300 
 
 
 
 
 

84,200 

     380,040 
 

17,040 
91,000 

 
1,300,835 

-  ค่าวัสด ุ                   
วัสดุสำนักงาน 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุการศึกษา 
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุหนังสือวารสาร 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุการเกษตร 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
วัสดุเครื่องแต่งกาย 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
วัสดุอื่นๆ 
 

      774,023 
 

50,000 
 

60,360 
 

338,770 
153,000 

1,230,835 
99,490 

 
37,260 
173,600 

 

 
 
 
 
 

 
1,750 

 
268,600 

61,796 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
500 

29,670 
 
 
 
 
 

 
 

14,400 
 
 

1,057,000 

7,200 
 
 
 

 
 
 

 
600 

 
 

10,000 

     872,689 
268,600 
50,000 

 
60,360 

 
339,770 
153,000 

1,230,835 
116,740 

 
37,260 

1,240,600 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโน 
โลยี 

วิจัย
สร้าง
องค์
ความ

รู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ
เกษตรกร
ในอนาคต

แห่ง
ประเทศ

ไทย 
(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมทั้งสิ้น เงินรายได้   
บกศ. 

-  ค่าสาธารณูปโภค  
       (ขั้นต่ำ) 

                  

ค่าโทรศัพท ์
ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
ค่าน้ำประปา 
ค่าไฟฟ้า 
ค่าอินเทอร์เน็ต  
 

17,354.51 
7,709.15 
21,650.43 
982,737.38 

 
 
 

24,267.60 

               17,354.51 
7,709.15 
21,650.43 
982,737.38 
24,267.60 

-  งบลงทุน                   
ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง 
 

1,5443,000                 15,443,000 

-  งบเงินอุดหนุน                   
- อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- อุดหนุน อศ.กช. 
- อุดหนุนการฝึกอบรมเกษตร
ระยะสั้น 
- อุดหนุนระยะสั้น 
- อุดหนุน อกท. 
- อุดหนุนการเสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ 
 

      3,477,465 
 

30,000 
 

756,000 
 

25,000 

   
75,000 

 
 
 

634,070 

       3,477,465 
75,000 
30,000 

 
756,000 
634,070 
25,000 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

รวมทั้งสิ้น เงินรายได้   
บกศ. 

 

-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ  
 

                  

1.  โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพื่อชุมชน  (Fix  it  center 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการ GAP 
4. โครงการ Smart Farmer 
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
6. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษา
ทรพัยากรป่าไม้ 
7. โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน 
8. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
9. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน 
อาชีวศึกษา 

       
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,150 

 
 
 
 
 
 
 
 

32,630 

750,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 

259,000 
 

 
 
 
 
 
 

584,000 
100,000 

 
 
 
 

   750,000 
 

40,000 
 

 
259,000 

 
584,000 
100,000 

 
32,630 

 
47,150 

 
20,000 

 

 

 

 



ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้   
 
 
 
 

บกศ. 

โครงการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

1.  โครงการงานส่งเสริมผลิตผล  
การค้าและประกอบธุรกิจ 

      5,000           5,000 

2. โครงการบริการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ 

      25,000           25,000 

3.  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เครือข่าย 

      367,000           367,000 

4.  โครงการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์       10,000           10,000 
5.  โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบ
สารสนเทศ 

      150,000           150,000 

6.  โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

           25,500      25,500 

7.  โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ 

           50,000      50,000 

8.  โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็น
ผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ 

           26,600      26,600 

9.  โครงการงานวางแผนและ
งบประมาณ 

      12,000           12,000 

10.  โครงการปาล์มน้ำมัน       380,000           380,000 
11.  โครงการงานประกันคุณภาพ       20,000           20,000 
12.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

      25,000           25,000 

13.  โครงการยางพาราเปิดกรีด       105,000           105,000 
14.  โครงการปรับปรุงโรงเรือนเก็บ
ยางพาราแผ่นดิบ 

      120,000           120,000 

15.  โครงการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม       200,000           200,000 



 

 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้   
 
 
 
 

บกศ. 

โครงการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

16. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

      3,450           3,450 

17. โครงการปรับปรุงแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์ 

      15,020           15,020 

18. โครงการบริการและจัดการ
ห้องสมุด 

      25,000           25,000 

19. โครงการบริการจัดการและ
พัฒนาแผนก 

      4,890           4,890 

20. โครงการอนุบาลลูกปลาเพื่อ
จำหน่าย 

      26,930           26,930 

21. โครงการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

      296,000           296,000 

22. โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการของนักเรียนนักศึกษา
ใหม่  ปีการศึกษา  2564 

       32,630          32,630 

23. โครงการการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนในชนบท (อศ.กช.) 

         100,000        100,000 

24. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง       193,600           193,600 
25. โครงการเลี้ยงไก่ไข่       328,550           328,550 
26. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารเรียนแผนกสัตวศาสตร์ 

      100,000           100,000 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้   
 
 
 
 

บกศ. 

โครงการ 
ฝ่ายวิชาการ 

 

27. โครงการปรับปรุงคอกสุกร       200,000           200,000 
28. โครงการเลี้ยงสัตว์ใหญ่       4,500           4,500 
29. โครงการบริหารจัดการและ
พัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

      40,400           40,400 

30. โครงการไม้ดอกไม้ประดับ       35,000           35,000 
31. โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

      19,645           19,645 

32. โครงการงานวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 

      9,550           9,550 

33. โครงการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนเพื่อการทดสอบ V-NET 

      4,900           4,900 

34. โครงการพัฒนาแผนกวิชาพืช
ศาสตร์ 

      30,930           30,930 

โครงการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

35. โครงการงานอาคารสถานที่       96,500           96,500 
36. โครงการงานทะเบียน       90,436           90,436 
37. โครงการน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

        268,600         268,600 

38.  โครงการงานยานพาหนะและ
ขนส่ง 

      910,000           910,000 

39.  โครงการงานพัสดุ       229,555           229,555 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้   
 
 
 
 

บกศ. 

40. โครงการงานประชาสัมพันธ์       41,250           41,250 
41. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

      280,500           280,500 

42. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (มุทิตาจิต) 

      88,796           88,796 

43. โครงการรปรับปรุงพัฒนางาน
บุคลากร 

      34,524           34,524 

44. โครงการงานบัญชี       4,898           4,898 
45. โครงการบริหารงานทั่วไป       29,960           29,960 
46.  โครงการงานเอกสารการพิมพ์       82,740           82,740 
47.  โครงการงานการเงิน       35,855           35,855 
48.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในวิทยาลัยฯ 

      81,500           81,500 

โครงการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

 49.  โครงการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างเป็นระบบ 

      35,600           35,600 

50.  โครงการเสริมสร้างและสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

      30,000           30,000 

51.  โครงการกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ภายในและภายนอกวิทยาลัย 

      50,000           50,000 

52.  โครงการงานสวัสด์ิการ 
พยาบาลและหอพัก 

      480,000           480,000 

53.  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน Fix it center 

        750,000         750,000 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้   
 
 
 
 

บกศ. 

54.  โครงการ108 อาชีพ            20,000      20,000 
55. โครงการประชุมผู้ปกครอง       31,550           31,550 
56. โครงการออกกลางคันของผู้เรียน       47,150           47,150 
57. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน
นักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 
2564 

      35,607           35,607 

58.  โครงการรับประกันประเมิน  
GPA 

      20,000           20,000 

59.   โครงการสวัสด์ิการพยาบาล       25,000           25,000 
60.  โครงการการเลี้ยงปลาตาม
ระบบจีเอพี 

      50,670           50,670 

61.  โครงการคุณธรรมจริยธรรมหน้า
แถวและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

      30,000           30,000 

62.  โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา       25,000           25,000 
63.  โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนนักศึกษา  งบประมาณ  
2564 

      30,000           30,000 

64.  โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

      79,093           79,093 

65. โครงการจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์  Big Cleaning Day 

      30,000           30,000 

66.  โครงการงานปกครอง       20,000           20,000 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2564  แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะ
สั้น 

วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

วิจัยสร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 
 
 
 

1 
โครงการ 
สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจน

จบการ
สึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 
 

2 
โครงการ
ยกระดับ
อาชีวศึก
ษาทวิ
ภาคี 

3 
โครงการ 
พัฒนา
รูปแบบ

และ
ยกระดับ
คุณภาพ
ศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อ
ชุมชน  
(Fix  it  
center) 

4 
โครงการ 
อุดหนุน
นักเรียน
อาชีวศึก
ษาเพื่อ

แก้ปัญหา
ความ
ยากจน

ในชนบท
(อส.ศช.) 

5 
โครงการ 
อุดหนุน
องค์การ

เกษตรกรใน
อนาคตแห่ง

ประเทศ
ไทย 

(อกท.) 

6 
โครงการ 
ส่งเสริม

การ
ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน 
อาชีว 
ศึกษา 

7 
โครงการ 
ฝึกอบรม

และ
พัฒนา

เกษตรกร
ให้เป็น 
Smart 
Farmer 

8 
โครงการ
อุดหนุน
ทุนการสึ
กาเฉลิม

ราช
กุมารี 

9 
โครงการ 

ปลูก
จิตสำนึก
รักษา

ทรัพยากร
ป่าไม้ 

 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 

เงินรายได้   
 
 
 
 

บกศ. 

67. โครงการกีฬาภายนอกวิทยาลัยฯ       30,000           30,000 
68.  โครงการกิจกรรมกีฬาภายใน
วิทยาลัยฯต่อต้านยาเสพติด 

      40,000           40,000 

69.  โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

      40,000           40,000 

70.  โครงการขับข่ีปลอดภัย       10,000           10,000 
71.  โครงการวิทยุสื่อสาร       30,000           30,000 
72.  โครงการ อกท.ระดับหน่วย           45,000       45,000 
73.  โครงการอกท.ระดับภาคใต้           310,000       310,000 
74.  โครงการอกท.ระดับชาติ           210,000       210,000 
75.  โครงการวันสำคัญ           69,070       69,070 
76.  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา 

      34,050           34,050 

77.  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา 

      41,150           41,150 

78.  โครงการแนะแนวอาชีพ       31,300           31,300 
                                                                                                                                                                                                                        รวมท้ังสิ้น   7,128,449  บาท 

 



 

 

 

 

                                                                                       โครงการที่  41 

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
    1. ช่ือผู้รับผิดชอบ    นางสุวรรณี   สุขอนันต์ 

    2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

        โครงการตามภาระงานประจำ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
         โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

  3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง   

        รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
     3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
            ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
            สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
            พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้าน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง เล็งเห็นว่าบุคลากรควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาและโครงการ
พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นๆ หรือไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมด้านความรู้ และประสบการณ์ต่างๆให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีขวัญ
กำลังใจ มีแนวทาง รูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสถานศึกษาและที่สำคัญ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ 

          5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาสภาพความเป็นอยู่พัฒนาการ    
                      ด้านต่างๆ และดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดภาคกลาง และภาคเหนือ  

       5.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีวิสัยทัศน์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
                  เพื่อการเข้าสู่สมาคมอาเซียนและวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการ   
                  พัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

           5.3 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนเป็นการผ่อนคลายความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและ     
                      บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

          6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

        6.1  เชิงปริมาณ 

       6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จำนวน   51  คน ได้ทัศน 

                            ศึกษาดูงาน ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ. 

       6.2 เชิงคุณภาพ 

       6.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยฯสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง   

                            สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ    

          7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

          8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
    8.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ 



       8.1.1 เขียน/เสนอโครงการ   

       8.1.2 วางแผนการดำเนินโครงการ    

       8.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและลงลายมือชื่อ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

3) คำสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปราชการเพ่ือทัศนศึกษาดูงาน 

4) เชิญประชุม 

5) รายงานการประชุม 

6) ติดต่อรถ สถานที่ศึกษาดูงาน และท่ีพัก 

7) เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน 

          8.1.4  สรุปผลโครงการทำการรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลจัดทำเล่มรายงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ✓           
2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   ✓ ✓        

3 ดำเนินงานตามโครงการ      ✓       
4 สรุปผลและประเมินผล       ✓      
5 รายงานผล            ✓ 

            9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

               จากเงิน    ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  280,500  บาท 



                  9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 280,000  
3 ค่าวัสดุ 500  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 280,500  

                   9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)   ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

                   9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)    

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง   150,000  
2 ค่าท่ีพัก   -  
3 ค่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ   130,000  

รวม   280,000  

                 9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 500 500  

รวม   500  

                  9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        10.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้ทัศนศึกษาดูงานในพ้ืนที่  

                             ภาคกลางและภาคเหนือ 

10.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดก้าวหน้   

       ทันสมัยมีความกระตือรือร้นในการทำงานและสามารถพัฒนางานของวิทยาลัยฯ ให้สำเร็จตาม    

       เป้าหมายที่วางไว้ 

              11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

                  11.1  ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

          โครงการที่  1 
โครงการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางพรรธน์ญสรณ์   ส่งเสริม 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 



 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นงานที่ต้องดูแลการ

จำหน่ายผลิตผลและการค้าเชิงธุรกิจเก่ียวกับผลิตผลของวิทยาลัยฯ ทั้งของงานฟาร์มและโครงการต่างๆ  ตลอดจน
การติดตามการรายงานผลการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้มีศักยภาพสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
ในอนาคตจึงจำเป็นต้องจัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือใช้ในการดำเนินงานดังกล่าว 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือใช้ในการดำเนินงานของงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
 5.2 เพ่ือให้การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 แบบรายงานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 5 แบบ 
6.1.2 แบบจัดเก็บข้อมูลงานฟาร์ม จำนวน 3 แบบ 
6.1.3 แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5 ธุรกิจ 

 6.2  เชิงคุณภาพ 
  จัดทำรายงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจได้ครบถ้วนโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 สรุปและรายงานผลโครงการ             

  9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน         ปวช.      ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  5,000  บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 1,000  
3 ค่าวัสดุ 4,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 



 
 

 

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 - - - -  

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างเข้าเล่มรายงานและถ่ายเอกสาร 10 เล่ม 100 1,000  

รวม   1,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษ A4 10 รีม 100 1,000  
2 กระดาษโฟโต้ 2 ห่อ 300 600  
3 หมึกปริ๊นเตอร์ HP46 (ดำ,สี) 4 ตลับ 450 1,800  
4 กระดาษทำปกสีขาว 210 แกรม 2 ห่อ 300 600  

รวม   4,000  
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 - - - -  

รวม     

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 การรายงานผลิตผลอย่างครบถ้วนและถูกต้องของแผนกวิชา งานฟาร์ม และโครงการต่างๆ 

10.2 นักเรียน นักศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจ 
 11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 แบบประเมิน 
   11.2 สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          โครงการที่  2 
โครงการบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์ 

     1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงศักดิ์  คงมนต์ 
     2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
     3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อยา่งยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

 งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 



 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิต และเป็นสื่อการ
เรียนรู้อีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน การใช้งานคอมพิวเตอร์ย่อมพบปัญหาต่าง  ๆ ในการใช้งาน
เนื่องจากเป็นเครื่องที่ใช้งานมานานและไม่ได้รับการบำรุงรักษาจึงอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมายทั้งนี้จาก
ปัญหาดังกล่าว ทำให้ต้องมีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหาดังกล่าว ซ่อมบำรุง อัพเกรด เพ่ือให้การใช้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ขึ ้น เพื่อนำความรู้ที ่ได้เรียนมาปฏิบัติงานบริการ ซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยฯให้ใช้งานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
 5.2 เพ่ือปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการจัดหาใหม่ 
 5.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและพึงพอใจ 

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้มากกว่า 90 %  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยมีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนา 
                             หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

ม.ิย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. เสนอโครงการ             
2. ดำเนินการตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  ปวช.    ปวส.   อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา   อ่ืน ๆ  งบประมาณ 25,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 25,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 25,000  
 
  9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม     
 
 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     
      
      
      
      

รวม     
 



  
9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ถ่าน BIOS แผงละ 5 ก้อน 4  แผง 120 470  
2 Hard Disk Solid State Drive (SSD) ขนาด 480 GB 3  ก้อน 1,850 5,550  
3 เป่าลมโบเวอร์แรง 500W 1  เครื่อง 1,500 1,500  
4 สายรดัเคเบิ้ลไทร์ ขนาด 8 น้ิว จำนวน 100 เส้น/1 ถุง 3  ถุง 250 750  
5 แบตเตอรีเ่ครื่องสำรองไฟ DP12V (7.8Ah) 10  ก้อน 850 10,850  
6 Mouse Keyboard 4  ชิ้น 1,250 5,000  
7 ถ่านไฟขนาด 2A แพ็คละ 4 ก้อน 4  แพ็ค 120 480  
8 ถ่านไฟขนาด 3A 4  แพ็ค 100 400  

รวม   25,000  
 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     
      
      
      
      
      
      

รวม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
 10.2  บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่ใช้บริการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการให้บริการการดูแล 
                  บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  3 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 

 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงศักดิ์   คงมนต์ 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

 3.  สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต   
          ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
           บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้าง 
             ทางเลือกโครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางาน 
             อาชีพ 

 
 



 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพเก่าและชำรุด อุปกรณ์เครือข่ายผ่านการ 

ซ่อมบำรุงรักษามาหลายครั้ง  อุปกรณ์ยังไม่รองรับการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบเครือข่ายไม่ 
ครอบคุลมพ้ืนที่ที่ให้บริการในอาคารเรียนและแผนกวิชาต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไดใ้นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ในการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การเรียน 
รู้การใช้ดิจิทลั เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ มุ่งเน้นถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน  
มีทักษะชีวิตและอาชีพ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายที่กำหนดนำองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาร 
สนเทศของวิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาระบบเทค 
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงและขยายขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุม เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอก 
ตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมในอนาคตได้ 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อของระบบเครือข่ายให้รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ  
                 ท่ีสูงขึ้น 
 5.2  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชำรุดระหว่างปีการศึกษา 
 5.3  เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบงานที่ 
                 เพิ่มในอนาคต         

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
                            เพ่ือการเรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียน ทุกแผนกวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งาน 
                             ตลอดเวลา 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

 

 



 

  7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  8. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

   9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา  งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐บาท 

 9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 81,300  
4. ค่าครุภัณฑ์ 285,700  

รวมทั้งสิ้น 367,000  

 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     
  
 
 
 



 
  9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 สายสัญญาณ UTP CAT6 US-9116 LINK 

(305M/600MHz) w/Cross 
4  ลัง 4,500 18,000  

2 สายสัญญาณ UTP CAT6 LINK (305M/600 MHz) 
Outdoor Sling 

4  ลัง 4,200 20,800  

3 
ถาดเชื่อมต่อกระจายสายสัญญาณ Fiber Optic Rack 
Mount Slide, D =25 (6-24F/1U) 2 Snap-In 

6  อัน 2,400 14,400  

4 
Spare Splice Metal Tray For 12 Fiber for FDU 
or Wall Box Spare Part 

6  อัน 345 2,070  

5 UFP-960s01-01 SC 60  เส้น 150 9,000  
6 SC-LC Patch cord OS2 22  เส้น 250 5,500  
7 แผง SNAP SM, SC 12F 7  อัน 390 2,730  
8 พัดลมเดียว ขนาด 4 นิ้ว 16  ตัว 550 8,800  

รวม   81,300  
 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. Gigabit Switching Hub (Cisco SG220-26-K9-

EU) 24 Port+2 Port SFP 
8  เครื่อง 11,500 92,000  

2. Access Point Unifi UAP-AC-LR 14  เครื่อง 4,600 64,400  
3. Access Point Unifi UAP-AC-M  5  เครื่อง 4,500 22,500  
4. Controller Unifi Cloud Key UC-CK 2  เครื่อง 5,500 11,000  
5. UPS 1000 VA 5  เครื่อง 2,500 12,500  
6. Wireless USB 6  อัน 550 3,300  
7. ชุดตู้ Rack ขนาด 6U เบรกเกอร์,ปลั๊กไฟ,รางไฟ 4  ชุด 20,000 80,000  

รวม   285,700  
 
 
 
 



 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ 
                 เรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียน ทุกแผนกวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 10.3 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  3 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 

 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงศักดิ์   คงมนต์ 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

 3.  สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต   
          ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
           บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้าง 
             ทางเลือกโครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางาน 
             อาชีพ 

 
 



 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพเก่าและชำรุด อุปกรณ์เครือข่ายผ่านการ 

ซ่อมบำรุงรักษามาหลายครั้ง  อุปกรณ์ยังไม่รองรับการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบเครือข่ายไม่ 
ครอบคุลมพ้ืนที่ที่ให้บริการในอาคารเรียนและแผนกวิชาต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไดใ้นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ในการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การเรียน 
รู้การใช้ดิจิทลั เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ มุ่งเน้นถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน  
มีทักษะชีวิตและอาชีพ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายที่กำหนดนำองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาร 
สนเทศของวิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาระบบเทค 
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงและขยายขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุม เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอก 
ตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมในอนาคตได้ 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อของระบบเครือข่ายให้รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ  
                 ท่ีสูงขึ้น 
 5.2  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชำรุดระหว่างปีการศึกษา 
 5.3  เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบงานที่ 
                 เพิ่มในอนาคต         

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
                            เพ่ือการเรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียน ทุกแผนกวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งาน 
                             ตลอดเวลา 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

 

 



 

  7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  8. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

   9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา  งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐บาท 

 9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 81,300  
4. ค่าครุภัณฑ์ 285,700  

รวมทั้งสิ้น 367,000  

 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     
  
 
 
 



 
  9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 สายสัญญาณ UTP CAT6 US-9116 LINK 

(305M/600MHz) w/Cross 
4  ลัง 4,500 18,000  

2 สายสัญญาณ UTP CAT6 LINK (305M/600 MHz) 
Outdoor Sling 

4  ลัง 4,200 20,800  

3 
ถาดเชื่อมต่อกระจายสายสัญญาณ Fiber Optic Rack 
Mount Slide, D =25 (6-24F/1U) 2 Snap-In 

6  อัน 2,400 14,400  

4 
Spare Splice Metal Tray For 12 Fiber for FDU 
or Wall Box Spare Part 

6  อัน 345 2,070  

5 UFP-960s01-01 SC 60  เส้น 150 9,000  
6 SC-LC Patch cord OS2 22  เส้น 250 5,500  
7 แผง SNAP SM, SC 12F 7  อัน 390 2,730  
8 พัดลมเดียว ขนาด 4 นิ้ว 16  ตัว 550 8,800  

รวม   81,300  
 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. Gigabit Switching Hub (Cisco SG220-26-K9-

EU) 24 Port+2 Port SFP 
8  เครื่อง 11,500 92,000  

2. Access Point Unifi UAP-AC-LR 14  เครื่อง 4,600 64,400  
3. Access Point Unifi UAP-AC-M  5  เครื่อง 4,500 22,500  
4. Controller Unifi Cloud Key UC-CK 2  เครื่อง 5,500 11,000  
5. UPS 1000 VA 5  เครื่อง 2,500 12,500  
6. Wireless USB 6  อัน 550 3,300  
7. ชุดตู้ Rack ขนาด 6U เบรกเกอร์,ปลั๊กไฟ,รางไฟ 4  ชุด 20,000 80,000  

รวม   285,700  
 
 
 
 



 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ 
                 เรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียน ทุกแผนกวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 10.3 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่  3 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 

 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายเกรียงศักดิ์   คงมนต์ 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

 3.  สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต   
          ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
           บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้าง 
             ทางเลือกโครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางาน 
             อาชีพ 

 
 



 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพเก่าและชำรุด อุปกรณ์เครือข่ายผ่านการ 

ซ่อมบำรุงรักษามาหลายครั้ง  อุปกรณ์ยังไม่รองรับการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบเครือข่ายไม่ 
ครอบคุลมพ้ืนที่ที่ให้บริการในอาคารเรียนและแผนกวิชาต่าง ๆ ยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไดใ้นการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่สามารถทำได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา การจัด 
การเรียนการสอน ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ในการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การเรียน 
รู้การใช้ดิจิทลั เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับในการสร้างอาชีพ มุ่งเน้นถึงประโยชน์และความสำคัญในการนำระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในด้านการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาระบบรองรับการปฏิบัติงาน  
มีทักษะชีวิตและอาชีพ พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายที่กำหนดนำองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป ทางงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาร 
สนเทศของวิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาระบบเทค 
โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงและขยายขยายพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุม เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ ตลอดจนมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอก 
ตรวจสอบสถานะและบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานและระบบงานที่เพ่ิมในอนาคตได้ 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อของระบบเครือข่ายให้รองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ  
                 ท่ีสูงขึ้น 
 5.2  เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชำรุดระหว่างปีการศึกษา 
 5.3  เพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการขยายตัวของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบงานที่ 
                 เพิ่มในอนาคต         

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  
                            เพ่ือการเรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียน ทุกแผนกวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งาน 
                             ตลอดเวลา 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

 

 



 

  7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  8. กิจกรรม และข้ันตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

   9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา  งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐บาท 

 9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. ค่าตอบแทน -  
2. ค่าใช้สอย -  
3. ค่าวัสดุ 81,300  
4. ค่าครุภัณฑ์ 285,700  

รวมทั้งสิ้น 367,000  

 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

 9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     
  
 
 
 



 
  9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 สายสัญญาณ UTP CAT6 US-9116 LINK 

(305M/600MHz) w/Cross 
4  ลัง 4,500 18,000  

2 สายสัญญาณ UTP CAT6 LINK (305M/600 MHz) 
Outdoor Sling 

4  ลัง 4,200 20,800  

3 
ถาดเชื่อมต่อกระจายสายสัญญาณ Fiber Optic Rack 
Mount Slide, D =25 (6-24F/1U) 2 Snap-In 

6  อัน 2,400 14,400  

4 
Spare Splice Metal Tray For 12 Fiber for FDU 
or Wall Box Spare Part 

6  อัน 345 2,070  

5 UFP-960s01-01 SC 60  เส้น 150 9,000  
6 SC-LC Patch cord OS2 22  เส้น 250 5,500  
7 แผง SNAP SM, SC 12F 7  อัน 390 2,730  
8 พัดลมเดียว ขนาด 4 นิ้ว 16  ตัว 550 8,800  

รวม   81,300  
 
 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1. Gigabit Switching Hub (Cisco SG220-26-K9-

EU) 24 Port+2 Port SFP 
8  เครื่อง 11,500 92,000  

2. Access Point Unifi UAP-AC-LR 14  เครื่อง 4,600 64,400  
3. Access Point Unifi UAP-AC-M  5  เครื่อง 4,500 22,500  
4. Controller Unifi Cloud Key UC-CK 2  เครื่อง 5,500 11,000  
5. UPS 1000 VA 5  เครื่อง 2,500 12,500  
6. Wireless USB 6  อัน 550 3,300  
7. ชุดตู้ Rack ขนาด 6U เบรกเกอร์,ปลั๊กไฟ,รางไฟ 4  ชุด 20,000 80,000  

รวม   285,700  
 
 
 
 



 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือการ 
                 เรียนรู้ได้จากทุกอาคารเรียน ทุกแผนกวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 10.3 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          โครงการที่  6 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางพรรธน์ญสรณ์   ส่งเสริม 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
 3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
            และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ   

2563  ระดับอาชีวศึกษา  
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต   
          ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐเอกชนชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางาน 
             อาชีพ 

 
 
 



 
 

 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดนโยบายไว้ 12 ข้อ ในการพัฒนาศักยภาพ 
บูรณาการการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา โดย 1 ใน 12 ข้อ คือความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม/สถาน
ประกอบการ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพ่ือให้ได้ประสบการณ์
จริงและเกิดแนวคิดท่ีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองเมื่อจบการศึกษา 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตระหนักถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการ
อบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ได้เห็นการประกอบอาชีพจาก
สถานที่จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดวิสัยทัศน์ แนวคิด ในสาขาอาชีพที่ต้องการดำเนินธุรกิจ 
 5.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ได้เห็นการทำงานในสถานประกอบการจริง 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จำนวน 50 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเห็นโลกทัศน์การเป็นผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

7.  สถานที่ดำเนินการ   สถานประกอบการในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 สรุปและรายงานผลโครงการ             

      9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

     จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  25,500  บาท 

 

 

 



 

 
 

      9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 3,600  
2 ค่าใช้สอย 21,300  
3 ค่าวัสดุ 600  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 25,500  

      9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 6 ชั่วโมง 600 3,600  
      

รวม   3,600  

            9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

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

รวม   21,300  

         9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 600 600  

รวม   600  

        9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 - - - -  

รวม     

  



 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 นักเรียน นักศึกษาเห็นโลกทัศน์ของการประกอบอาชีพ 

10.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ในสาขาวิชาชีพจากสถานที่จริง 
    10.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้ตามแผนธุรกิจ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     11.1 แบบประเมิน 
   11.2 สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                      โครงการที่  7 
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางพรรธน์ญสรณ์    ส่งเสริม 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
 3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ   
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ     
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  

     และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 
 



 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การ
บริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมในการให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในการให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มีความสำคัญเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีความ
จำเป็นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาฯ ในตอนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันห้องศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมี
สภาพการใช้งานที่นานพอสมควร มีระบบไฟฟ้าที่ชำรุด ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

ศูนย์บ่มเพาะผู้ปกระกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้อง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้รับประโยชน์ ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  5.2 เพ่ือให้ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมสำหรับผู้รับบริการ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวน 1 ห้อง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน 
6.2.2 ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมในการให้บริการ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 สรุปและรายงานผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  50,000  บาท 

 

 

 

 



 

 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 50,000  
3 ค่าวัสดุ -  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 50,000  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 - - - -  

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างปรับปรุงห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 1 ห้อง 50,000 50,000  

      
รวม   50,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
 - - - -  

รวม     

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 - - - -  
      

รวม     

 

 



 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

  10.2 ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีความพร้อมสำหรับการให้บริการ 
 

   11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   11.1 แบบประเมิน 
    11.2 สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการที่  8 
โครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 

 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางพรรธน์ญสรณ์   ส่งเสริม 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
 3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ    
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ     
  2563  ระดับอาชีวศึกษา 

   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 



 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและระดับฐานราก เพ่ือต้องการสร้างงาน 

สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการด้านการ
วางแผน การบริหารจัดการ การผลิตและการวางแผนธุรกิจ 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการและมีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ และฝึกทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อไป 

 
5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีในการเป็นผู้ประกอบการ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 
 5.3 เพ่ือฝึกทักษะในการเขียนแผนธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จำนวน 50 คน 
6.1.2 แผนธุรกิจ จำนวน 5 ธรุกิจ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจได้ 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีในการเป็นผู้ประกอบการ 
6.2.3 นักเรียน นักศึกษาประกอบธุรกิจได้ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 สรุปและรายงานผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ   26,600  บาท 

 



 

 

 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 7,200  
2 ค่าใช้สอย 12,200  
3 ค่าวัสดุ 7,200  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 26,600  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 12 ชั่วโมง 600 7,200  

รวม   7,200  

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ/คน จำนวน 2 วัน 50 คน 140 7,200  
2 ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ/คน จำนวน 2 วัน 50 คน 100 5,000  

รวม   12,200  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษ A4 5 รีม 110 550  
2 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรมีกรอบ 2 ห่อ 380 760  
3 หมึกพิมพ์ HP46 4 ตลับ 450 1,800  
4 แฟ้มใส่เอกสาร A4 4 โหล 150 600  
5 สีเมจิก 3 กล่อง 170 510  
6 กระดาษพรูพ 5 แผ่น 4 20  
7 ดินสอ 4 โหล 60 240  
8 ยางลบ 4 โหล 50 200  
9 ป้ายไวนิล 1 ป้าย 600 600  
10 โฟมบอร์ดโครงสร้างคณะกรรมการ 1 ป้าย 1,200 1,200  
11 แฟ้มใส่เอกสารตราช้าง  6 แฟ้ม 120 720  

รวม   7,200  



 
 
 
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 - - - -  

รวม     

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี 

10.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ 
   10.3 นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการเลือกประกอบธุรกิจ 
 11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 แบบประเมิน 
   11.2 สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  9 
โครงการงานวางแผนและงบประมาณ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสมจิต   ทองอินทร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ  ต่อเนื่อง ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
            และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 



 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
    งานวางแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและงบประมาณด้านการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  วางแผนการใช้ทรัพยากร  
จักทำแผนหลัก  จัดทำงบประมาณประจำปี  แผนการใช้งเนบำรุงการศึกษา  ตลอดจนการควบคุมการใช้จ่ายเงินบำรุง
การศึกษา  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาได้พิจารณาและผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
วิทยาลัยฯ  ทั้งนี้  ในการปฏิบัติงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์จำเป็นต้องจัดหาวัสดุ  งานวางแผนฯ 
จึงเขียนโครงการรองรับงานดังกล่าว 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดทำแผนหลัก  แผนปฏิบัติการประจำปี  และคำขอตั้งงบประมาณ 
 5.2  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานการเงิน  การบัญชี การพัสดุ และสินทรัพย์ให้มสามารถดำเนินงานได้อย่างมี 
          ประสิทธิภาพ  รวดเรว็ โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การปรับแผนการปฏิบัติการประจำปี  และคำขอตั้งงบประมาณ   
        จำนวน  20  เล่ม 
6.1.2  ควบคุมการจัดชื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและแผนปฏิบัติประจำปี 
6.1.3  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งาน/โครงการ  ให้เป็นไปตามระเบียบแผนปฏิบัติการประจำปี 
6.1.4  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานต่างๆ จำนวน  10  ฉบับ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
สามารถจัดทำข้อมูล รายงาน วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานโครงการให้เป็นไปตามแผน 

                 ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี             
2 ควบคุมการจัดชื้อ/จัดจ้าง             
3 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ/ 

งานโครงการ 
            

4 ปรับแผนปฏิบัติการประจำปี             
5 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ             
6 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

 



 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

    จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  12,000  บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 3,000  
3 ค่าวัสดุ 4,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ 5,000  

รวมทั้งสิ้น 12,000  

    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปฏิบัติการ  2564 12  เล่ม 250 3,000  

รวม 3,000  

    9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 12  รีม 108 1,295  
2 กระดาษเอฟ4   5 รีม 110 550  
3 กระดาษทำปก เอ4  คละสี 3  ห่อ 95 285  
4 กระดาษทำปก เอฟ4  คละสี 3  ห่อ 110 330  
5 น้ำยาลบคำผิด   2  ขวด 67 134  
6 เข็มเย็บกระดาษ  เบอร์ 10 1  โหล 120 120  
7 เทปติดสัน  2  นิ้ว 6 ม้วน 50 300  
8 เทปติดสัน  1.5  นิ้ว 6 ม้วน 45 270  
9 สก๊อตเทปใส 3  ม้วน 40 120  
10 ลวดเสียบกระดาษ Horse 7 กล่อง 12 84  
11 แม็ค HD-10D  เบอร์ 10 2  ตัว 196 392  
12 ดินสอ 1  โหล 120 120  

รวม 4,000  
 
 
 
 



 
 
 

            9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

1 เครื่องปริ้นเตอร์ 1  เครื่อง 5,000 5,000  

รวม 5,000  

    

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    สามารถจัดทำข้อมูล  รายงาน  วางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงาน/โครงการให้เป็นไปตาม 
   ระเบียบแผนปฏิบัติการ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
 
 

ลงชื่อ                            ผู้รับผิดชอบโครงการ       ลงชื่อ                          หัวหน้างาน                       
       (นางสมจิต   ทองอินทร์)           (นางสมจิต   ทองอินทร์)       
  ………….../………………./…………….            ………….../………………./…………….                         
                  

                

   
ลงชื่อ 

                (นายกฤษฎา  บุญเจริญ) 
             รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           ………….../………………./……………. 
   
 
    ลงชื่อ 

  (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

           ………….../………………./……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
                             
         

                                                                                                            โครงการที่  10 
โครงการปาล์มน้ำมัน 

 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นายจิรัฐติกาล    โพธิ์นางดำ 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

 โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
 3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
  1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  

    และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
  2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้าง 
             สรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 



 
 

 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง  ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นพืชที่มีความต้องการ

ของตลาดทั้งในด้านอุปโภคและโรงงานอุตสาหกรรม  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงแปลง
ปาล์มน้ำมันของวิทยาลัยฯ ให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตและจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะวิจัยของ
นักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจ 

   5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือบำรุงรักษาต้นปาล์มให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และให้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
  5.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยของนักเรียนนักศึกษาเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษา 

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ต้นปาล์มน้ำมันมีสภาพที่สมบูรณ์เป็นการเพิ่มผลผลิต 
6.1.2 สถานศึกษามีรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 200,000  บาท 

6.13  เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยกับนักเรียนนักศึกษา 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ปาล์มน้ำมันสมบูรณ์พร้อมจะให้ผลผลิตสูง 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ 
 

           
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ  

 

          
3 ประชุมวางแผน   

 

         
4 ดำเนินการ    

 

        
5 สรุปผลโครงการ           

 

 

 9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  380,000  บาท 

 

 

 

 

 



 

 
 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 168,600  
3 ค่าวัสดุ 211,400  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 380,000  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 - - - -  

รวม   -  

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างตัดปาล์มน้ำมัน   168,600   

     
รวม   168,600   

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ปุ๋ย  สูตร  14-7-35  250 870 217,500  
2 เคียวทางปาล์ม 5 780 3,900  

รวม   211,400  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 - - - -  

รวม   -  
 
 



 
 
 
 
   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.1  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 100 คน  
10.2  จำหน่ายผลผลิตได้  1,3000,000 บาท 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

โครงการที่  11 
โครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางกัญญารัตน์   รักษาแก้ว  และคณะ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

 โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  

     และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 



 
 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษา ต้องจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้
สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินและการประกันคุณภาพจะเกิดข้ึนได้ ต้องมาจากการร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจจากทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรของวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน และที่สำคัญยิ่ง คือ นักเรียน นักศึกษา 
โดยมีประเด็นดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  มีประเด็นการ
ประเมินด้านความรู้ ด้านทักษะ และการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐาน
ที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีประเด็นการประเมิน ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา  ด้านการบริหารจัดการ และด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  และมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีประเด็นการประเมิน ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้าน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย และด้านงานฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้  โดยประเด็นการประเมินทั้ง 3 
มาตรฐานนำไปเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป  

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

5.2  เพ่ือเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับฝ่าย และงานต่างๆ ในการจัดระบบการประกันคุณภาพการ 
          จัดการศึกษา 

5.3  เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามรูปแบบที่กำหนด   
5.4  เพ่ือจัดทำสรุป ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ    

                 นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานในปีต่อไป   
5.5  เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดทำเอกสาร แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตามมาตรฐานทั้ง 3 ด้านและ 9 ประเด็นการประเมิน 
   6.1.2 ประสานงานกับฝ่าย งาน และแผนกวิชา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นพิจารณา  
                      ครบทุกฝ่าย/แผนก/งาน 
   6.1.3 จัดทำรูปเล่มรายงานการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน 5 เล่ม  

6.1.4 จัดอบรมบุคลากรในสถานศึกษาจำนวน 41 คน 
  6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 เอกสารแบบฟอร์มเก็บข้อมูลตามมาตรฐานได้รับการอนุมัติสู่การปฏิบัติ 
    6.2.2 รวบรวมข้อมูลตามประเด็นพิจารณาได้ครบถ้วน 

   6.2.3 จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทันตามกำหนด 
6.2.4 บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 

 



 
 
 

 
7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา   1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 ขออนุมัติโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

          จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  20,000   บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 6,000 บาท  
2 ค่าใช้สอย 11,700 บาท  
3 ค่าวัสดุ 2,300 บาท  
4 ค่าครุภัณฑ์ -            

รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนวิทยากร  12  ชั่วโมง 500 บาท 6,000 บาท  

รวม   6,000 บาท  

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าอาหารกลางวัน บุคลากร จำนวน 41 คน 2 มื้อ 80 บาท 6,560 บาท  
2 ค่าอาหารว่าง บุคลากร จำนวน 41 คน 5 มื้อ 20 บาท 4,100 บาท  
3 ค่าซ่อมบำรุงเครื่อง Printer   1,040 บาท  

รวม   11,700 บาท  

 



 
 
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. กระดาษ เอ 4  5 รีม 130 บาท 650 บาท  
2. หมึกพิมพ์   1,000 บาท  
3. ค่าเข้าเล่มเอกสาร   650 บาท  

รวม   2,300 บาท  
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 มีการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 

   10.2 สามารถรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของวทิยาลัยได้ทนัตาม 
   10.3 บุคลากรในสถานศึกษามีความเข้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

   11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1 ติดตามการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 12 
         โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ      นางวิไลรัตน์   นิ้มสันติเจริญ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

 โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
            และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้าง 
             สรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 



 
 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของ
ประเทศและภาคเอกชน และในการส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา อาชีพ 
และคุอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ ดังนี้ 1) พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) นำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 3) 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล 4) ส่งเสริมการจกสิทธิบัตรและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายงานวิจัย และจัดการองค์ความรู้อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและระดับ
นานาชาติ 6) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพสู่สากล จากนยา
บายดังกล่าว รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการทำงานที่สร้างสรรค์ต่อการศึกษาที่มีภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน เข้ามาทำงานร่วมกันสร้างสรรค์งานตาม “กลไกประชารัฐ” สอศ. จึงได้ส่งเสริมการทำงานด้าน
การวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ไปสู่ชุมชน และพัฒนาสู่อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ เพ่ือนำสู่การใช้งานได้จริง นั้น  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง ซึ่งจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาด้านการเกษตร จึงเห็นควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
บุคลากร จัดทำงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนได้ ตลอดจนพัฒนานักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาความคิด การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถพัฒนาต่อยอดตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนต่อไปได้  ประกอบกับตัวชี้วัดหนึ่งในการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง คือ ผลงานวิจัยของครูและของผู้เรียน ดังนั้น 
วิทยาลัยฯ จึงควรส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดให้เป็นนโยบายในการพัฒนาชิ้นงาน ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดข้ึนให้ได้         

5.  วัตถุประสงค์ 
   5.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในการ 
                     พัฒนาชิ้นงานผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์   
  5.2  เพ่ือประสานแผนกวิชาต่างๆ ในการนำชิ้นงาน ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมนำเสนอ ประกวด   
                     ในเวทีต่างๆ  
  5.3  เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ จากแผนกวิชาต่างๆ อย่างน้อย 2 ชิ้น/แผนกวิชา  
  6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนได้   
           อย่างน้อย 2 ชิ้น   

  7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

  



 
 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 การแจ้งข้อมูลข่าวสารสู่แผนกวชิา             

2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดำเนินการ 

            

3 การให้ความรู้และสนบัสนนุการ
ดำเนินงาน 

            

4 การจัดเวทีการนำเสนอชิ้นงาน 
ผลงานในระดบัสถานศึกษา 

            

5 การนำผลงาน ชิน้งานสู่เวทีการ
ประกวดนอกสถานศึกษา 

            

6 การสรุปผลการดำเนนิงานและแนว
ทางการพฒันาต่อไป  

            

 9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

       จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  25,000  บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย -  

3 ค่าวัสดุ 25,000 งบสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ 
20,000.- และงบวิทยาลัยฯ 
5,000.-  

4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 25,000  

 

 



 

 

 

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน   -  

 -     

รวม   -  

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย   -  

 -     

รวม   -  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

 วัสดุในการพัฒนาชิ้นงาน แต่ละแผนกวิชา   20,000  

 วัสดุในการพัฒนาผลงานวิจัย และวัสดุสำนักงาน   5,000  

รวม   25,000  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์   -  

 -     

รวม   -  

     



 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย 10 ชิ้น 

10.2 ผลงานที่สามารถในไปพัฒนาต่อยอด ขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน  อย่างน้อย 2 ชิ้น  

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     11.1 ติดตามผลการพัฒนาชิ้นงานและการนำสู่เวทีการประกวด  
     11.2 ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามท่ีกำหนดและทันต่อเวลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

                                                                                                         โครงการที่  13 

โครงการยางพาราเปิดกรีด 
     1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางจักรชัย ชีวจตุรภัทร    แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
     2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง ใหม ่

 โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
     3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา  
           ศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ 
           ต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน  
           ประชาคมอาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
           ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ใน 
            การประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ  
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้าง 
             สรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

    



 
 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล          
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีการบริหารจัดการฟาร์มยางพาราเปิดกรีดที่เป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ สำหรับ 
ใช้พัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากดิบวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแผ่น
ยางชำรุดหลายอย่างได้แก่ อ่างล้างแผ่นยางพารา ถ้วยรับน้ำยางพารา ลวด ลิ้น  ซึ่งใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
หลังจากผู้กรีดทำยางพาราแผ่นดิบแล้ว โดยปัจจุบันโดยมีประสงค์จำเป็นต้องเปลี่ยน เพ่ือให้ยางพารามีคุณภาพ ราคาดี 
ยางพารามีคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ และมีประสิทธิภาพต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้การผลิตยางพาราแผ่นดิบมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 

5.2 เพ่ือให้วัสดุอุปกรณ์พอกับการใช้งานของผู้กรีดยางพารา 
5.3 เพ่ือสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังให้เพิ่มมากขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการกรีดยางพาราเพียงพอต่อการผลิตยางพาราแผ่นดิบ  
   6.1.2 สามารถผลิตยางพาราได้ในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพ 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 สามารถผลิตยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด 
   6.2.2 ลดเวลาในการผลิตได้มากข้ึน สามรถผลิตยางพาราที่ถ่วงทันเวลา 

7. สถานที่ดำเนินการโรงเรือนทำยางพาราแผ่นดิบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อนุมัติโครงการ             
2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
3 ผลิตยางพาราแผ่นดิบ             
4 สรุปผลโครงการ             

 9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 จากเงิน       ปวช.       ปวส.    อุดหนุน    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  105,000  บาท 

  9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 105,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  
 รวมทั้งสิ้น 105,000  



  



 
 

  

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     
 รวม     

  9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     
 รวม     

  9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 คู่มือการกรีดยางพารา 10 เล่ม 400 4,000  
2 อ่างล้างยางพารา 1 อ่าง 20,000 16,000  
3 ปุ๋ยยางพารา  10 ตัน 7,500 75,000  
4 ถ้วย ลวด ลิ้นยาง 500 ชุด 10 5,000  
5 น้ำกรด 10 ถัง 500 5,000  
 รวม - - 105,000  

  9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ)์ 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     
 รวม     

 
 
 
 
  



 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 ยางพาราที่ผลิต มีคุณภาพ ได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด 
  10.2 วิทยาลัยเกสรและเทคโนโลยีตรังเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง 
  11.2 รายผลการดำเนินโครงการสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 



            
                                                                                             โครงการที่  14                                                                                     

โครงการปรับปรุงโรงเรือนเก็บยางพาราแผ่นดิบ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร   แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม่ 

   โครงการตามภาระงานประจำ             ต่อเนื่อง  ใหม่ 
 โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม่ 

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
            และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
            และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน  
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้าง 
             สรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพฒันางานอาชีพ 



 
 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล          
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีการบริหารจัดการฟาร์มยางพาราเปิดกรีดที่เป็นรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ สำหรับ 
ใช้พัฒนาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจากโรงเรือนเก็บยางพาราแผ่นดิบ ซึ่งใช้
เก็บยางพาราแผ่นดิบหลังจากผู้กรีดทำยางพาราแผ่นดิบแล้ว โดยปัจจุบันเป็นแผ่นหลังคาเมทัลชีลซึ่งทำให้โรงเรือนมืดทึบ 
ทำให้แผ่นยางพาราเกิดเชื้อรา แผ่นยางพาราเสียหาย ราคาตกต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง ซ่อมแซม โดยมีประสงค์
จะเปลี่ยนเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงเพื่อให้ยางพารามีคุณภาพ ราคาดี โรงเรือนสามารถใช้เก็บรักษายางพาราแผ่นดิบได้
อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้โรงเรือนอยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ 

5.2 เพ่ือให้ยางพาราแผ่นดิบที่เก็บรักษาในโรงเรือนมีความปลอดภัย และมีคุณภาพความต้องการของตลาด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาโรงเรือนเก็บยางพารา  
   6.1.2 ใช้กุญแจคล้องประตูโรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ โรงเรือนทำยางพาราแผ่นดิบ  
                            จำนวน 2 ชุด 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 โรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมที่จะใช้เก็บยางพาราแผ่น   
                              ดิบได้อย่างปลอดภัย แผ่นยางพารามีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด 
   6.2.2 ประตูโรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ และโรงเรือนทำยางพาราแผ่นดิบมีกุญแจคล้อง 
                              ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของวิยาลัยฯ  

7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรอืนทำยางพาราแผ่นดิบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อนุมัติโครงการ             
2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง             
3 เก็บรักษายางพารา 

แผ่นดิบและทำยางพารา
แผ่นดิบ 

            

4 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 จากเงิน      ปวช.      ปวส.    อุดหนุน       บำรุงการศึกษา    งบประมาณ 120,000  บาท 

 



 

 

  9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 40,000  
3 ค่าวัสดุ 80,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  
 รวมทั้งสิ้น 120,000  

     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     
 รวม     

  9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างเปลี่ยนหลังคากระเบื้องใส 

หลังคาโรงเรือนเก็บยางพาราแผ่น
ดิบ 

 
 

 

 
 

40,000 

  

 รวม   40,000  

  9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 อุปกรณ์ในติดตั้งกระเบื้องแผ่นใส   80,000  
      

 รวม   80,000  

  9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ)์ 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     
 รวม     



 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1  โรงเรือนเก็บรักษายางพาราแผ่นดิบ และโรงเรือนทำยางพาราแผ่นดิบ อยู่ในสภาพที่แข็งแรง เรียบร้อย  
                   พร้อมใช้งาน 
   10.2  เก็บรักษายางพาราแผ่นดิบและทรัพย์สินอื่นของวิทยาลัยฯ ได้อย่างปลอดภัย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง 
   11.2 รายผลการดำเนินโครงการสิ้นปีงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
 
 
                                                                                                     โครงการที่  15                                                                

โครงการเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม 
  1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นายฉลอง  รัตนตรัง 
  2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

 โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
  3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
            และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  

  งบประมาณ 2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
  2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งานสร้าง 
             สรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 
 



 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ในการทำงานเกษตร เพ่ือช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออก
แรงให้น้อยลงเกษตรกรจะทำงานได้นานขึ้นจะได้ผลงานมากข้ึนและได้ผลิตผลเพ่ิมข้ึนส่วนเครื่องยนต์  คือ  เครื่อง
ทีใ่หก้ำเนิดพลังงาน หรือทำให้เกิดการเคลื่อนที่ และเครื่องจักรกลเกษตร คือ เครื่องมือเกษตรที่ประกอบขึ้นด้วย
ชิ้นส่วนหลายส่วนทำงานร่วมกันโดยมีเครื่องยนต์ช่วย ซึ่งเครื่องยนต์สามารถนำไปใช้ในเครื่องจักรกลเกษตรได้
หลายอย่างการใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตรนั้น อาจจะมีข้อสงสัยว่า จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร ในเมื่อ
เกษตรกรต้องใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องทุ่นแรงซึ่งบางครั้งอาจจะสูงเกินกำลังความสามารถของเกษตรกรก็ได้ ดังนั้น
เกษตรกรจึงมีความจำเป็นศึกษาก่อนว่าเครื่องมือทุ่นแรงจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ต่อเมื่อเกษตรกร
สามารถใช้งานเครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆที่ตนซื้อมาได้อย่างคุ้มค่า 

    5.  วัตถุประสงค์ 
   5.1 เพ่ือบำรุงรักษาให้เครื่องทุ่นแรงพร้อมใช้งาน 
  5.2 เพ่ือเป็นลื่อการเรียนการสอนจริงให้กับนักศึกษา ในฝึกสอนขับ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีงานฟาร์มที่สมบูรณ์ขึ้น 
6.1.2 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาเครื่องทุ่นแรงสามารถขับรถแทรกเตอร์ได้ 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 มีรถเพียงพอต่อการใช้งานทั้งงานฟาร์มและการเรียนการสอน 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3 ประชุมวางแผน             
4 ดำเนินการ             
5 สรุปผลโครงการ             

  9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ 200,000 บาท 

 

 

 



 
 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 162,740  
3 ค่าวัสดุ 37,260  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 200,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าปะยางรถแทรกเตอร์ 20 แผล 250 5,000  
2 ค่าถ่ายน้ำมันเครื่อง คูโบต้า 1 ครั้ง 13,000 13,000  
3 ซ่อมรถแทรกเตอร์ John Deere 2040 1 คัน 28,890 28,890  
4 ซ่อมรถแทรกเตอร์ John Deere 2130 1 คัน 35,000 35,000  
5 ซ่อมรถแทรกเตอร์คูโบต้า L4580 (พร้อมอุปกรณ์) 1 คัน 45,000 45,000  
6 ซ่อมพ่วงลาก 1 พ่วง 15,000 15,000  
7 ถังบรรทุกน้ำแบบลากจูงรถแทรกเตอร์ 1 ถัง 12,350 12,350  
8 โครงเหล็กกันห้องเครื่องคูโบต้า M8540 1 ชุด 8,500 8,500  

รวม   162,740  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ใบมีดตัดหญ้า  8 ชุด 1,200 9,600  
2 ยางนอกล้อหน้า คูโบต้า 1 คู ่ 12,000 12,000  
3 น้ำมันเครื่อง  3 แกลลอน 1,500 4,500  
4 สลักต่อพ่วง  12 ตัว 180 2,160  
5 เพลาปั่น PTO  2 ชุด 8,000 8,000  

รวม   37,260  
 



 
 
 
   9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม - - -  
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 100 คน  
10.2  มีเครื่องทุ่นแรงเพียงพอต่อการใช้งานและการเรียนการสอน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   โครงการที่ 16  

โครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางเสาวภา   เพชรสุทธิ ์
  2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
   3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
      รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทศัน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 

 
 



 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำ รวบรวมและตรวจสอบ 
แผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ร่วมกับ
แผนกวิชาต่างๆและสถานประกอบการที่เกี ่ยวข้อง จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
ของหน่วยงานภายนอก เพื ่อจ ัดรายวิชา สาขางานให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  
 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 5.2  เพ่ือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
      ดำเนินการตามงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด และทำหน้าที่รับผิดชอบ               

 6.2  เชิงคุณภาพ 
      ให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกฝ่าย 

   

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 แต่ตั้งคณะกรรมการ             
4 ประชุมคณะกรรมการ             
5 ดำเนินงานตามโครงการ             
6 ประเมินผลโครงการ             
7 สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน       ปวช.      ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  3,450  บาท 
    9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 3,450  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 3,450  



 
 
 

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     
 

9.3  รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 หมึกพิมพ์HP Laser 1020 12A 1 ตลับ 2,500 2,500  
2 แม็กเย็บกระดาษ HD-50/50R 1 อัน 350 350  
3 ลวดเย็บกระดาษ SIZE 23/10 2 กล่อง 90 180  
4 ลวดเย็บกระดาษ SIZE 23/13 2 กล่อง 100 200  
5 ลวดเย็บกระดาษ SIZE 23/15 2 กล่อง 110 220  

รวม   3,450  
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         10.1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ถูกต้องตามภาระงานที่ 
           รับผิดชอบ 

 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1  ประเมินแบบสอบถาม 
  11.2  สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  
                                                                                                            โครงการที่ 17 

โครงการปรับปรุงแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางเสาวภา   เพชรสุทธิ ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา     
           ศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน  
           ประชาคมอาเซียน 
   8. การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ 
           นวัตกรรม 
   9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้  
           ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
             ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ  
             ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ

2563 ระดับอาชีวศึกษา 
  1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ใน  
           การประกอบอาชีพ 
  3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ  
           ในการสร้างอาชีพ  
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
          กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 



 

 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนจะต้องพัฒนาพุทธศึกษา หัตถศึกษา จริยศึกษา พล
ศึกษา จึงเป็นบุคลที ่สมบูรณ์พร้อม  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รับผิดชอบคือ พลศึกษา ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องใช้วิชาเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
  

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือดูแลสถานที่เรียนของนักเรียนนักศึกษาให้สมบูรณ์   
  5.2  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนให้มีความพร้อมในการสอน  
  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

  ห้องเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
  

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปและรายงานผลโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
จากเงิน    ปวช.    ปวส.   อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา  งบประมาณ  15,020  บาท 
9.1  แผนการใช้จ่าย 
 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 3,000  
3 ค่าวัสดุ 6,020  
4 ค่าครุภัณฑ์ 6,000  

รวมทั้งสิ้น 15,020  
 

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     



 
 

 
9.3  รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ล้าง

เครื่องปรับอากาศ 
  3,000  

รวม   3,000  
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ไม้กวาดดอกหญ้า 10  อัน 60 600  
2 ไม้ถูกพ้ืน 4  อัน 300 1,200  
3 น้ำยาล้างห้องน้ำ 1  โหล 800 800  
4 น้ำยาเช็ดกระจก 6  ขวด 70 420  
5 วัสดุประปา   1,000 ซ่อมอาคารเรียน 
6 วัสดุไฟฟ้า   2,000 ซ่อมอาคารเรียน 

รวม   6,020  
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 ประตู  2  บาน 3,000 6,000  

รวม   6,000  
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 



   
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1   ห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน        
    10.2   ห้องเรียนมีความปลอดภัย 
    10.3   ห้องเรียนมีความสวยงามสะอาด   

 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1   สังเกตพฤติกรรม 

      11.2   แบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                
                                                                                                                โครงการที่  18 

โครงการบริหารและจัดการห้องสมุด  ศูนย์วิทยปรกิาร 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางปิยะฉัตร   ณ นคร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
     1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
               ศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 3.  การรักษาความมั่นคงของรฐัและการ  
               ต่างประเทศ 
     4.  การลดความเหล่ือมล้ำของสังคมและการสร้าง 
               โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
     6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
               ประชาคม อาเซียน 
      8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
               จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา  
               และนวัตกรรม 
      9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
               การสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้  
               ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินท่ีมี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ2563 

ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี 
              ทักษะ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ 
               ในการประกอบอาชีพ 
     3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
               สำหรับในการสร้างอาชีพ  
    4.  จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
              กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 
 



 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือแม้แต่
ความบันเทิงผ่อนคลาย ของผู้ใช้บริการทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีจำเป็นและมี
ความสำคัญของสถานศึกษา ในการทำหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และถ่ายทอดสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มี นิตยสาร วารสารวิชาการ วารสารทั่วไป 40 ชื่อเรื่อง 
  6.1.2 จัดป้ายนิเทศ/นิทรรศการ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 15 ครั้ง/ปี 
  6.1.3 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
                            ชุมชนใกล้เคียง 800 - 1,000 คน/เดือน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ต่อ  
                             ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  6.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป มีสารสนเทศ  
                            เพียงพอสำหรับการสืบค้น และสนองตอบความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 จัดซื้อสื่อสารสนเทศ และจัด
เตรียมพร้อมให้บริการ        

            

2 ให้บริการสืบค้นข้อมูล 
ข่าวสารความรู้วิชาการ
สารสนเทศแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา 

            

3 สรุปผลโครงการ             

 

 



 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

       จากเงิน     ปวช.    ปวส.   อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  25,000 บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 3,000  
3 ค่าวัสดุ 22,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 25,000  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  3,000 3,000  

รวม   3,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 นิตยสาร วารสารวิชาการ และวารสารทั่วไป     10,000  
2 วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมและเข้าเล่มหนังสือก่อน

ให้บริการ 
  1,500  

3 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10,พระราชินี และ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพอ่ืนๆ 
สำหรับจัดทำป้ายนิเทศ และนิทรรศการวัน
สำคัญ 

  5,000  

4 กระดาษ A 4 ดับเบ้ิล A 5 รีม 110 550  
5 กระดาษโฟโต้ A 4/150 แกรม 2 ห่อ 225 450  
6 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Ink Tank 1 เครื่อง 4,500 4,500  
 รวม   22,000  



 
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
  -     

รวม     
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. มีสื่อ สิ่งพิมพ์สารสนเทศให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อความต้องการ 
10.2 ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ 
10.3 ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 11.2. การรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
                                                                                                                โครงการที่  18 

โครงการบริหารและจัดการห้องสมุด  ศูนย์วิทยปรกิาร 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางปิยะฉัตร   ณ นคร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
     1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
               ศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 3.  การรักษาความมั่นคงของรฐัและการ  
               ต่างประเทศ 
     4.  การลดความเหล่ือมล้ำของสังคมและการสร้าง 
               โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
     6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
               ประชาคม อาเซียน 
      8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
               จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา  
               และนวัตกรรม 
      9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
               การสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้  
               ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินท่ีมี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
               ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ2563 

ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี 
              ทักษะ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ 
               ในการประกอบอาชีพ 
     3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
               สำหรับในการสร้างอาชีพ  
    4.  จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
              กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 
 



 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม หรือแม้แต่
ความบันเทิงผ่อนคลาย ของผู้ใช้บริการทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีจำเป็นและมี
ความสำคัญของสถานศึกษา ในการทำหน้าที่รวบรวม เก็บรักษา และถ่ายทอดสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้รับประโยชน์สูงสุด 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มี นิตยสาร วารสารวิชาการ วารสารทั่วไป 40 ชื่อเรื่อง 
  6.1.2 จัดป้ายนิเทศ/นิทรรศการ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 15 ครั้ง/ปี 
  6.1.3 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
                            ชุมชนใกล้เคียง 800 - 1,000 คน/เดือน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ต่อ  
                             ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  6.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป มีสารสนเทศ  
                            เพียงพอสำหรับการสืบค้น และสนองตอบความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 จัดซื้อสื่อสารสนเทศ และจัด
เตรียมพร้อมให้บริการ        

            

2 ให้บริการสืบค้นข้อมูล 
ข่าวสารความรู้วิชาการ
สารสนเทศแก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา 

            

3 สรุปผลโครงการ             

 

 



 
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

       จากเงิน     ปวช.    ปวส.   อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  25,000 บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 3,000  
3 ค่าวัสดุ 22,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 25,000  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  3,000 3,000  

รวม   3,000  

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 นิตยสาร วารสารวิชาการ และวารสารทั่วไป     10,000  
2 วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมและเข้าเล่มหนังสือก่อน

ให้บริการ 
  1,500  

3 พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10,พระราชินี และ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และภาพอ่ืนๆ 
สำหรับจัดทำป้ายนิเทศ และนิทรรศการวัน
สำคัญ 

  5,000  

4 กระดาษ A 4 ดับเบ้ิล A 5 รีม 110 550  
5 กระดาษโฟโต้ A 4/150 แกรม 2 ห่อ 225 450  
6 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Ink Tank 1 เครื่อง 4,500 4,500  
 รวม   22,000  



 
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
  -     

รวม     
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1. มีสื่อ สิ่งพิมพ์สารสนเทศให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพียงพอต่อความต้องการ 
10.2 ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ 
10.3 ผู้เข้าใช้บริการ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 11.2. การรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    
                        โครงการที่   20 

โครงการอนุบาลลูกปลาเพื่อจำหน่าย 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางกัญญารัตน์ รักษาแก้ว  และคณะแผนกประมง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
             จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
             และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
              ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
              การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทศัน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภา 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 



 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0  ของนายกรัฐมนตรีนั้น เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่Value – Based Economy ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ ทำมาก ได้
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายSmart farmer ดังนั้นแผนกวิชาประมง จึงได้จัดทำโครงการผลิตลูกปลาน้ำ
จืด เพ่ือสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจด้านการ
ประมงให้กับนักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการปฎิบัติของผู้เรียน 

 5.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสู่การเป็น Smart farmer ต่อไปในอนาคต 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
   6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผลิตลูกพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่ายอัตรารอด จำนวน 8,000 ตัว 
6.1.2 สร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะให้กับผู้เรียน และเกษตรกรผู้สนใจ  

   6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผู้เรียนและเกษตรกรที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ทางด้านการวางแผนการ    
       จัดการการอนุบาลตลอดจนจับจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการและ
นำเสนอโครงการ 

            

2 ดำเนินการตาม
โครงการ 

            

3 สรุปผลการดำเนินการ
ตามโครงการ 

            

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

        จากเงิน    ปวช.    ปวส.   อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา  งบประมาณ  26,930  บาท 
 

 

 

 



 
 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 26,930  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 26,930  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 พันธุ์ปลาน้ำจืด 10,000 ตัว 1 10,000  
2 ออกซ่ีเดตร้าซัยคลิน 1 กิโลกรัม 1,600 1,600  
3 อาหารชนิดเม็ดปลาดุกเล็กพิเศษ 2 กระสอบ 720 1,440  
4 อาหารปลาดุกเล็ก 6 กระสอบ 520 3,120  
5 อวนดักนก 10 หัว 120 1,200  
6 ปูนขาว 5 กระสอบ 50 250  
7 มูลไก่ 4 กระสอบ 50 200  
8 อาหารชนิดเม็ดปลาดุกกลาง   

(เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์) 
7 กระสอบ 510 3,570  

9 อาหารชนิดเม็ดปลาดุกใหญ่    
(เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์) 

10 กระสอบ 480 4,800  

10 อาหารผง 10 กิโลกรัม 75 750  
รวม   26,930  



 
 

              9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

        10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

10.2 สถานศึกษามีรายได้จากผลผลิต 
     10.3 มีการเรียนรู้ที่หลากหลากในวิทยาลัยฯ 

    11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      11.1 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
              11.2 รายงานผลผลิตการดำเนินโครงการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่  21 
โครงการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อม  
   ทั้งรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทศัน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานอาชีพ 

 



 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียคา
ใช่จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการ
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่
รัฐบาลต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” อีกทั้งนโยบายของรัฐ ข้อ 3.4.1 ระบุว่า “จัดให้
ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมตอนปลาย” และได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการรองรับ
การใช่จ่ายงบประมาณดังกล่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

5.  วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช่   
    จ่ายรายการหนังสือเรียน 
  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
         6.1  เชิงปริมาณ 

     นักเรียน ชั้นปวช. 1,2,3  จำนวน 148 คน  ได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษาร้อยละ 100 
         6.2  เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน ชั้นปวช. 1,2,3  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียนที่   
              ภาครัฐให้การสนับสนุน 

 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 สรุปและรายงานผลโครการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
       จากเงิน     ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  296,000  บาท 

 
 
 
 
 



 
 

   9.1  แผนการใช้จ่าย 
 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 296,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 296,000  
       

        9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     
        

        9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

ญ ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     
 

       9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1. ค่าหนังสือเรียน (ปวช.) 148 2,000 296,000  

รวม   296,000  
 

      9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     



 
 
 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1  นักเรียนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน (ปวช.)          
    10.2  ผู้ปกครองได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดค่าใช่จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก 
                       ทางหนึ่ง 
 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
           11.1  ติดตามประเมินผลตามแบบฟอร์มการรับหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   
 
     
     
  
                                            
 
 

 



 
 

โครงการที่  22 
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดนโยบายไว้ 12 ข้อ  ในการพัฒนา

ศักยภาพ บูรณาการการเร ียนการสอนของนักเร ียนนักศึกษาโดย 1ใน 12 ข้อ คือความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมสถานประกอบการซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเข้าดูงานในสถานประกอบการจะทำให้
พบกับประสบการณ์จริงและมีแนวทางในการประกอบอาชีพในสาขาที่ตนเองเรียน  

 

5.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือที่จะนำนักเรียนนักศึกษา ชั้นปวช.1และปวส.1  เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพ่ือให้ทราบ
แนวทางในการเรียน พบกับประสบการณ์จริงและมีแนวทาง มีวิสัยทัศน์ ในโลกอาชีพที่ตรงตามสาขาที่ตนเรียน 
  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

  นักเรียนนักศึกษา ชั้นปวช.1และปวส.1  และครูที่ปรึกษา  จำนวน 139 คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษาเห็นโลกทัศน์ของการทำงานและนักเรียนนักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขา   
      วิชาชีพที่ตนเองถนัด  

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             
3 แต่ตั้งคณะกรรมการ             
4 ประชุมคณะกรรมการ             
5 ดำเนินงานตามโครงการ             
6 ประเมินผลโครงการ             
7 สรุปและรายงานผลโครงการ             

 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
        จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา   งบประมาณ   32,630  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    9.1  แผนการใช้จ่าย 
 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 4,880  
2 ค่าใช้สอย 26,000  
3 ค่าวัสดุ 1,750  
4 ค่าครุภัณฑ์   

รวมทั้งสิ้น 32,630  
 

     9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2  คน 1,000 2,000  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 12  คน 240 2,880  

รวม   4,880  
         9.3  รายละเอียด 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างเหมารถ 2  คัน 13,000 26,000  

รวม   26,000  
 
        9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ป้ายไวนิล 1  แผ่น 1,200 1,200  
2 ของที่ระลึก 1  ชิ้น 550 550  

รวม   1,750  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     
 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช.1 และ ปวส.1  จำนวน 139 คน  ได้ไปทัศนศึกษาในสถานประกอบการณ์ 

 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     รายงานผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       โครงการที่  23 

โครงการการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางเสาวภา  เพชรสุทธิ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อม  
     ทัง้รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การจัดการเรียนการสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ .กช.) 
เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ยากจน อาศัยอยู่ในชนบท ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่จะ
พัฒนาตนเองในด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยฯจึงได้จัดการเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษา เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจจะได้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะทางด้าน
การศึกษาและวิชาชีพเกษตรกรรม 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับเกษตรกรที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชนบทไปสู่ 
                     ระดับท่ีสูงขึ้น  
  5.2  เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกรอย่างมีคุณภาพ   
  5.3  สนันสนุนนโยบายรัฐบาลให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

  ประชาชนในจังหวัดตรัง 30 คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปวส. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการ             
2 เสนอโครงการอนุมัติ             



3 แต่ตั้งคณะกรรมการ             
4 ประชุมคณะกรรมการ             
5 ดำเนินงานตามโครงการ             
6 ประเมินผลโครงการ             
7 สรุปและรายงานผลโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
         จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1  แผนการใช้จ่าย 
 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 50,000  
3 ค่าวัสดุ 50,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 100,000  
 

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     
 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 
 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าใช้สอย   50,000  

รวม   50,000  
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ค่าวัสดุ   50,000  

รวม   50,000  
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     
 
   
 
 
    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    นักเรียนนักศึกษาจบโครงสร้างหลักสูตรทุกคน 
 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เรียน 
11.2  รายงานผลโครงการ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                               

 

                                                                                                          โครงการที่  24 

โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางภาวนา  ชูงาน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่ 

        โครงการตามภาระงานประจำ          ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอันมีองค์ประกอบของรับ ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานอาชีวเกษตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นอาชีพสู่ชุมชน

ท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของ

นักเรียนนักศึกษา และเหมาะกับการเลี้ยงในท้องถิ่นและการบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนการรวบรวมสายพันธุ์ไก่

หายาก เพ่ือใช้ในการศึกษาและพัฒนาสายใหม่ เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ในการดำเนินชีวิตตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศษฐกิจในปัจจุบัน 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

  5.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลการจัดการเลี้ยงดูและปรับพันธุ์ 

  5.3 เพ่ือหารายได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  5.4 เพ่ือรวบรวมพันธุ์ไก่ชนิดต่าง ๆ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้บริการผู้เรียนและบุคคลภายนอก จำนวน 100 คน/ปี 

6.1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร ประมาณ 50 คน/ปี 

6.1.3 เลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ไก่พ้ืนเมือง 100 ตัว 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

    6.2.2 วิทยาลัยฯ มีฟาร์มไก่พ้ืนเมืองที่มีสภาพดีในพ้ืนที่จำกัดเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

              จากเงิน        ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  193,600  บาท 

 

 

 

 

 

 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 193,600  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 193,600  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     



รวม     

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 อาหารไก่พ้ืนเมือง 480 กส. 395  189,600  
2 วัสดุรองพ้ืน 100 กส. 30 3,000  
3 ยา/วัคซีน 100 ตัว 10 1000  

รวม   193,600  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         10.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจในการเลี้ยงไก่     

                10.2  บูรณาการการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองสนับสนุนงานวิจัยของครูและนักเรียนนักศึกษา 
         10.3  มีรายได้จากการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานบริหารของสถานศึกษา 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 

   11.2 สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

                                                                                                                โครงการที่  25 

โครงการเลี้ยงไก่ไข ่

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ    นางภาวนา    ชูงาน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

                             โครงการตามภาระงานประจำ            ต่อเนื่อง       ใหม ่
                โครงการตามภาระงานประจำ            ต่อเนื่อง  ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีโรงเรือนเอื้อต่อการเลี้ยงไก่ไข่และเป็นแหล่งการเรียนรู้  วิจัยของครูและ

นักเรียน ตามนโยบายภาครัฐที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งส่งเสริมงานฟาร์มของสถานศึกษามีรายได้จากการ

ดำเนินงานตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชน ท้องถิ่น ทางด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศษฐกิจปัจจุบัน 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือสนับสนุนวัสดุฝึกของนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

  5.2 เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการศึกษาวิจัยของครูและผู้เรียน 

  5.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการฟาร์มของสถานศึกษาให้มีรายได้เข้าวิทยาลัย 

  5.4 เพ่ือพัฒนาเป็นการเรียนรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้บริการผู้เรียนและบุคคลภายนอก จำนวน 200 คน/ปี 

6.1.2 บูรณาการงานวิจัยของครูและผู้เรียน จำนวน 5 เรื่อง 

6.1.3 มีรายได้จากการขายผลผลิต 146,000 ฟอง (ผลผลิต 80% ของฝูง 500 ตัว)  

                 ฟอง 2.80 บาท  เป็นเงิน 408,800 บาท 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก้ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับการ  

           เลี้ยงไก่ไข่  

    6.2.2 วิทยาลัยฯ มีฟาร์มไก่ไขท่ี่มีสภาพดีในพ้ืนที่จำกัดเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิด 

                             ประโยชน์และคุ้มค่า 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

               จากเงิน       ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา    งบประมาณ 328,550 บาท 

 

 

 

 

 

 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 328,550  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 328,550  

9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) ไม่มี 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 อาหารไก่พ้ืนเมือง 730 กส. 435 317,550  
2 ไก่สาว 500 ตัว 190 9,500  
3 ยา/วัคซีน 500 ตัว 3 1,500  

รวม   328,550  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) ไม่มี 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจในการเลี้ยงไก่ไข ่    

           10.2 บูรณาการการเลี้ยงไก่ไขส่นับสนุนงานวิจัยของครูและนักเรียนนักศึกษา 
     10.3 มีรายได้จากการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานบริหารของสถานศึกษา 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 

    11.2 สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                 โครงการที่ 26 

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางภาวนา   ชูงาน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 1 หลัง ในส่วนของอาคารเรียนประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง 1 ห้องชมรมวิชาชีพ 

อาคารมีอายุมากกว่า 30 ปี อาคารดังกล่าวใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนนักศึกษา 5 ชั้นปี รวมทั้งมีวสัดุ

ครุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมทั้งหลังคา ฝ้าเพดาน ประตู ตาข่ายกั้นอาคาร จึงมี

ความจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเก็บรักษาทรัพย์สินทางราชการ 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

  5.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

  5.3 เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินทางราชการ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ปรับปรุงห้องเรียน 3 ห้อง  ห้องชมรมวิชาชีพ 1 ห้อง 

6.1.2 มีระบบน้ำระบบไฟฟ้าใช้งาน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีห้องเรียนที่สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 

    6.2.2 ผู้เรียนและผู้สอนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอน  

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 



1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินการตามโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

     จากเงิน       ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ 100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 100,000  
3 ค่าวัสดุ -  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 100,000  

9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ซ่อมแซมอาคารเรียนสัตวศาสตร์   100,000  
      
      

รวม   100,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
 -     

รวม     

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     
   

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 โคและควายจำนวน 9 ตัว ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

          10.2 บูรณาการการเลี้ยงโคสนับสนุนงานวิจัยของครูและผู้เรียน 

    10.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์การเลี้ยงโคท่ีถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 

    11.2 สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                             โครงการที่  27 

โครงการปรับปรุงคอกสุกร 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาววิภาวี   แก้ววิจิตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเลี้ยงสุกรเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปัจจุบันแผนกวิชาสัตวศาสตร์ไม่มี

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุกร เนื่องจากคอกสุกรที่มีอยู่มีอายุการก่อสร้างมามากว่า 30 ปี ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดไม่

สามารถเลี้ยงสุกรได้ จึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงคอกสุกรให้เป็นคอกสุกรเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้  

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนคอกสุกรเป็นให้ใช้งานได้ 

  5.2 เพ่ือปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน 

  5.3 เพ่ือพัฒนาเป็นการเรียนรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูและผู้เรียนได้ใช้คอกสุกร ในการเรียนการสอนตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 คอกสุกรที่พร้อมเลี้ยงสุกร พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกสุกรพันธุ์   

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 



จากเงิน       ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ 200,000 บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย 200,000  

3 ค่าวัสดุ -  

4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 200,000  

 

 

 

 

     9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     
 รวม     

     9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)   

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างรื้อถอนและปรับปรุงพ้ืนคอกเก่า   50,000  
 รวม   50,000  

     9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 วัสดุพื้นคอกหมู   150,000  



2 ระบบน้ำและระบบไฟฟ้า       
รวม   150,000  

           9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     
 รวม     

    

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 มีคอกสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกสุกรขุน 

          10.2 บูรณาการการเลี้ยงสุกรสนับสนุนงานวิจัยของครูและผู้เรียน 
    10.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์การเลี้ยงสุกรที่ถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 

     11.2 สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                               โครงการที่  28 

โครงการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาววิภาวี    แก้ววิจิตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่

     โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเลี้ยงโคและควายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวศาสตร์ ปัจจุบันแผนกวิชาสัตว

ศาสตร์ มีพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกโคและควาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการจัดดูแลตามหลักวิชาการเพื่อแหล่ง

การเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือสนับสนุนวัสดุฝึกของผู้เรียนการเลี้ยงดูแลควาย โค ที่ใช้สนับสนุนนการเรียนการสอนและฝึก  

                    ทักษะให้กับผู้เรียน 

  5.2 เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการศึกษาวิจัยของครูและผู้เรียน 

  5.3 เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เป็นแหล่งอาหารหยาบ 

  5.4 เพ่ือพัฒนาเป็นการเรียนรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เลี้ยงโคและควายจำนวน 9 ตัว 

6.1.2 บูรณาการงานวิจัยของครูและผู้เรียน จำนวน 5 เรื่อง 

6.1.3 มีพืชอาหารสัตว์ให้กับโคและควาย 1 แปลง 

6.1.4 มีแปลงหญ้าสาธิต 1 แปลง 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก้ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น เกี่ยวกับการ 

                  เลี้ยงโคและควาย  

   6.2.2 วิทยาลัยฯ มีแปลงพืชอาหารสัตวที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์และมีแปลงสาธิต 

   

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน      ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  4,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 4,500  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 4,500  

   9.2 รายลเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) ไม่มี 

   9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) ไม่มี 

   9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 อาหารข้น 5 กส. 300 1,500  
2 เชือกใยยักษ์  15 ก.ก. 150 2,250  
3 ไซริงก์พลาสติกต้มได้ตกไม่แตก ขนาด 10 ซีซี 5 กระบอก 150 750  

รวม   4,500  



          9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)    

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     
      

รวม     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    10.1 โคและควายจำนวน 9 ตัว ที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

          10.2 บูรณาการการเลี้ยงโคสนับสนุนงานวิจัยของครูและผู้เรียน 
    10.3 ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์การเลี้ยงโคท่ีถูกต้องตามหลักการและกระบวนการ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานสถานะฟาร์มทุกสิ้นเดือน 

    11.2 สรุปประเมินผลการดำเนินงานทุกสิ้นปี 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
      

                     โครงการที่  29 

    โครงการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ     นางเรวดี    แสงแก้ว   แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จดัต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                     แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอาหารและโภชนาการทั้งในระดับ 

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 5 ชั้นเรียนจำนวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 74 คน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะและมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสอดรับกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการชุมชนและ  
      ท้องถิ่น 
5.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน 
5.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและแผนกอ่ืนๆจำนวน 120 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของแผนกวิชา   

        อุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน 120 คน     

    6.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมจำนวนผู้เรียนของแผนก   

                            วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 



1 เสนอโครงการ             

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ             

3 ดำเนินงานตามโครงการ             

4 สรุปผลการด าเนินงานตาม

โครงการ 
            

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

            จากเงิน        ปวช.        ปวส.      อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  40,400  บาท 

  

 

 

 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 5,400  
4 ค่าครุภัณฑ์ 35,000  

รวมทั้งสิ้น 40,400  

9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ปลั๊กพ่วง (อย่างดี) 6  อัน 250 1,500  
2 กระดาษดับเบิ้ลเอ 10  รีม 120 1,200  
3 ตะกร้าพลาสติกอย่างหนา 10  อัน 120 1,200  
4 กล่องพลาสติกอย่างดี  5 ใบ 300 1,500  

      
รวม   5,400  



       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด 30,000 30,000  
2 เครื่องพริ้นเตอร์ canon mp 287 1 เครื่อง 5,000 5,000  

รวม   35,000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
    

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 ความพึงพอใจของ นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

  

                            

                                                                                                             โครงการที่  30 

โครงการไม้ดอกไม้ประดบั 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นายจิรัฐติกาล   โพธิ์นางดำ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
  2.  สร้างเครือข่ายความรว่มมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการขยายตัวมา 
ขึ้น ซึ่งในแต่ละภาคส่วนก็ได้เร่งรัดในการพัฒนา ได้ดอกไม้ประดับยังเป็นอีกอย่างทางด้านเกษตรกรรมไม่ควร
มองข้าม ปัจจุบันนี้ตลาดไม้ดอกไม้ประดับขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในเวลาไม่กี่ปีและยังขยายไปยังภูมิภาคทำให้ไม้
ดอกไม้ประดับมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมืองเป็นอันมาก 

 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือฝึกนักศึกษาให้มีทักษะประสบการณ์ ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

  5.2 เพ่ือเป็นการจัดสร้างสถานที่เรียนรู้ทางด้านไม้ดอกไม้ประดับในสถานศึกษา 

  5.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาในวิชาชีพไม้ดอกไม้ประดับ 

  5.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีแปลงไม้ดอกไม้ประดับทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

6.1.2 มีไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือจำหน่ายและเรียนรู้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล 

6.1.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกไม้ประดับของสถานศึกษา 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีการพัฒนาแปลงไม้ดอกไม้ประดับให้มีความหลากหลาย มีการจัดผสมผสานบูรณาการซึ่ง 

                  กันอย่างมีประสิทธิภาพ      

    6.2.2 นักศึกษาในแผนกวิชาพืชศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์มีแปลงลงปฏิบัติงานจริง 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

1 เขียนโครงการ             
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3 ประชุมวางแผน             
4 ดำเนินการ             
5 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

    จากเงิน        ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา  งบประมาณ  35,000  บาท 

 

 

 

 

 

  9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 26,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ 9,000  

รวมทั้งสิ้น 35,000  

        9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 - - - -  

รวม   -  

        9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 - - - - - 

รวม   -  



        9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง 4,000 เมล็ด 1.50 6,000  
2 เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน 5 ก.ก. 800 4,000  
3 ต้นพันธุ์หน้าวัวตัดดอก 100 ต้น 60 6,000  
4 หน้าดิน 5 รถ 1,200 6,000  
5 ตะแกรงพลาสติกวางต้นไม้ 100 แผ่น 40 4,000  

รวม   26,000  

         9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 เครื่องตัดแต่งต้นไม้ 2 เครื่อง 4,500 9,000  

รวม   9,000  
 
 
 
 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1. แหล่งเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับในสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10.2. นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร เกษตรกร หน่วยงานอื่น ๆ และผู้สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากการ   

                          เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     11.1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             โครงการที่  31 

โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางนลินภัสร์  นุชชา  และ  นางเสาวภา  เพชรสุทธิ ์

2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ         ต่อเนื่อง       ใหม ่

          โครงการตามภาระงานประจำ         ต่อเนื่อง       ใหม ่ 
      โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
  2.  สร้างเครือข่ายความรว่มมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ

ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช  2556  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

พุทธศักราช  2557  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  นักเรียน  นักศึกษาต้องผ่านการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ครอบคลุมอย่างน้อย  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยมีการกำกับ  ดูแล  ติดตามและ

ประเมินผล 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาเข้ารับ 

                     การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร 

  5.2  เพ่ือจัดการทดสอบความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะและลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

                     วิชาชีพ 

  5.3  เพ่ือจัดคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

                     ชั้นสูง 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ผู้เรียนระดับ ปวช.  57  คน 

6.1.2  ผู้เรียนระดับ ปวส.  53  คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

         นักเรียน  นักศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพร้อยละ  100 

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 แต่งตั้งกรรมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
            

3 ดำเนินการจัดสอบ             
4 สรุปผลโครงการ             

  9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

            จากเงิน      ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  19,645  บาท 

 

 

 

 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 14,400  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 5,245  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 19,645  

         9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10 คน ๆ 

ละ 1 วัน 
10 คน 800 8,000  

2 ค่าตอบแทนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 4 คน ๆ 
ละ 2 วัน 

4  คน 1,600 6,400  

รวม   14,400  

        9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     

         9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 10  รีม 135 1,350  
2 หมึกพิมพ์  HP  Laserjet  85  A 1  หลอด 2,500 2,500  
3 หมึกพิมพ์  HP  Deskjet  46  ดำและสี 2  กล่อง 390 780  
4 กระดาษ  PVC  มาร์ชแมลโลว์  สีครีม  ขนาดA4  

210 g 
1  ห่อ 280 280  

5 กาวUHU  pega  pen  ขนาด  50  mg 1  ขวด 35 35  
6 ซองขยายข้างสีน้ำตาล  ขนาด  11นิ้ว X 17นิ้ว 50  ซอง 6 300  

รวม   5,245  
            

 

 

 

 

 

            9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    ผู้เรียนระดับชั้น  ปวช.3  จำนวน  57  คน  และผู้เรียนระดับชั้น  ปวส.2  จำนวน  53  คน  เข้ารับการ 

             ประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ  100 

11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

      11.1  ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ 

     11.2  การรายงานผลตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

                                                                     

                                                                                                             โครงการที่  32 

โครงการงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางนลินภัสร์   นชุชา 

2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ        ต่อเนื่อง  ใหม ่

          โครงการตามภาระงานประจำ         ต่อเนื่อง       ใหม ่
      โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
  2.  สร้างเครือข่ายความรว่มมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานวัดผลและประเมินผลการเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2556  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  จึงได้จัดทำโครงการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1  ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563    

                     และภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 

   5.2  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

  5.3  ใช้โปรแกรม  ศธ.02  ออนไลน์  ในการจัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด  

                             การศึกษาและการประเมินผลการเรียน  จำนวน  30  คน 
   6.1.2  ดำเนินการประเมินผลการเรียน  จำนวน  360  รายวิชา 
  6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1  ครูผู้สอนดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.2.2  ผู้เรียนตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้ 

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 



1 ดำเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาที่
เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 /2563  
และภาคเรียนที่ 1 / 2564 

            

2 ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผล
การเรียน  การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์และ
เรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

            

3 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การวัดผลและประเมินผลการ
เรียน 

            

4 สรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน      ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  9,550  บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 9,550  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 9,550  

  9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 10  รีม 135 1,350  
2 หมึกพิมพ์  HP  Laserjet  85  A 2  หลอด 2,500 5,000  
3 หมึกพิมพ์  HP  Deskjet  46  ดำและส ี 2  กล่อง 390 780  
4 กาว  UHU  pega  pen  ขนาด  50  mg 1  ขวด 35 35  
5 กระดาษโน๊ตมีกาว โพสต์-อิท ขนาด 1.5 นิ้ว X 2นิ้ว 5  ห่อ 20 100  
6 กระดาษคั่นหนา้มีกาวโพสต์-อิท ขนาด 15 มม. X 50 มม. 5  ห่อ 60 300  
7 ซองขยายข้างสีน้ำตาล  ขนาด  11  นิ้ว X 17นิ้ว 250  ซอง 6 1,500  
8 แฟ้มสันกว้าง  สัน  2  นิ้ว 3  อัน 65 195  
9 แฟ้มสันกว้าง  สัน  3  นิ้ว 3  อัน 70 210  
10 น้ำยาลบคำผิด 1  แท่ง 80 80  

รวม   9,550  
 

 

 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1  วัดผลและประเมินผลการเรียนจำนวน  360  รายวิชา  ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ     

                       ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 
    10.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดตามชั้นปี 

11.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

                   ประเมินผลโครงการจากรายงานผลการเรียนและการประเมินผล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                โครงการที่ 33 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือการทดสอบ  V-NET 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางนลินภัสร์  นุชชา 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ         ต่อเนื่อง  ใหม ่

         โครงการตามภาระงานประจำ         ต่อเนื่อง      ใหม ่ 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

    3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 

  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
          โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 

  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 

  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน 
           การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
           และสังคม    
  2.  สร้างเครือข่ายความรว่มมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้นักเรียน  ระดับชั้น  ปวช.3  เข้ารับการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ของผู้เรียนด้าน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ตามการจัดการศึกษาในหลักสูตรการอาชีวศึกษา  ทุกสาขาวิชาในรายวิชาหมวด

ทักษะชีวิต  ฉะนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบ  V-NET  ประจำปีการศึกษา  2563  

และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  และรายงานผลตามมาตรฐาน

สถานศึกษาต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1  เพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของผู้เรียนตาม 

                     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  2556 

  5.2  เพ่ือเตรียมสื่อประกอบการติวก่อนการสอบV-NET 

  5.3  เพ่ือเตรียมบุคลากรและกำหนดช่วงเวลาการให้ความรู้แบบเข้ม 

  5.4  เพ่ือจัดทำ  แจกเกียรติบัตร  ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านและได้คะแนนรวมทุกวิชามากกว่าร้อยละ  50 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.3  จำนวน  57  คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา   

                   V- NET ตั้งแต่คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 จัดเตรียมสื่อประกอบการติว
แบบเข้มแก่ผู้เรียน  เพ่ือ
เตรียมสอบ  V-NET 

            

2 ดำเนินการติวแบบเข้ม             
3 จัดทำเกียรติบัตรให้แก่ผู้สอบ

ผ่านและได้คะแนนรวม
มากกว่าร้อยละ  50 

            

4 สรุปผลโครงการ             

 

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน      ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  4,900  บาท 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 4,900  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 4,900  

    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
      

รวม     

  9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย     
      

รวม     

         9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 10  รีม 135 1,350  
2 หมึกพิมพ์  HP  Laserjet  85  A 1  หลอด 2,500 2,500  
3 หมึกพิมพ์  HP  Deskjet  46  ดำและสี 2  กล่อง 390 780  
4 กระดาษทำเกียรติบัตรสีขาว  A4  120  แกรม 1  ห่อ 270 270  

รวม   4,900  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
รวม     

 10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เรียนระดับชั้น  ปวช.3  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบอยู่ในระดับดี 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

รายงานผลการทดสอบ  V-NET  จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                                                                            

                                                                                                           โครงการที่ 43 

โครงการปรับปรุงพัฒนางานบุคลากร 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสุวรรณี    สุขอนันต์ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

         โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
            ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
            สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
            พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  

หมวด 2 หน้าที่ของงานและแผนก  ข้อที่ 15 งานบุคลากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแนะนำ  เผยแพร่  

และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา จัดทำแผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคลากร  

ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี ่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  ดำเนินการเกี ่ยวกับการขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดทำทะเบียนประวัติ  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ  

เช่น  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่ง  การขอมีและขอ

เลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึก

ผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา  ดังนั้นงานบุคลากร  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุง

งานบุคลากรเพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายใน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 1.  พัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากรในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 

2.  จัดทำ ทำเนียบบุคลากรภายในสถานศึกษา  

 3.  เพ่ือให้บริการด้านงานบุคลากรสำหรับผู้ที่มาติดต่อทันตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

          4.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากร 

 5.  เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 6. เพ่ือจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ยี่ห้อ Canon  

 7.  เพ่ือซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

      6.1  เชิงปริมาณ 

            1.  จัดทำทำเนียบบุคลากรทั้งหมดภายในสถานศึกษา   จำนวน  51  คน  

2.  จัดทำแบบบันทึกลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษาและสรุปสถิติรวบรวมเล่มเมื่อ 

               สิ้นปีงบประมาณ  



3.  ให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐการแก้ไขทะเบียนประวัติการเปลี่ยนตำแหน่ง  

               การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะการออกหนังสือรับรองการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของบุคลากร 

                ภายในสถานศึกษา    

4.  จัดแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร  จำนวน 30 แฟ้ม  อย่างมีระบบและเป็นระเบียบ   

5.  จัดซื้อ เครื่องพริ้นเตอร์ยี่ห้อ Canon   จำนวน   1   เครือ่ง      

       6.2 เชิงคุณภาพ 

งานบุคลากรให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมศักยภาพมีวิสัยทัศน์กระบวนทัศน์ในการ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ✓           
2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
 ✓           

3 ดำเนินงานตามโครงการ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 สรุปผลและประเมินผล            ✓ 
5 รายงานผล            ✓ 
              

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

               จากเงิน      ปวช.       ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  32,524  บาท 

            9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  



2 ค่าใช้สอย 8,000  
3 ค่าวัสดุ 21,524  
4 ค่าครุภัณฑ์ 5,000  

รวมทั้งสิ้น 34,524  

            9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

             9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 5,000 5,000  
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 1 3,000 3,000  

รวม   8,000  

           

 

 

         9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ป้ายสติกเกอร์โฟมบอร์ด 2  ป้าย 3,000 6,000  
2 กระดาษดับเบิ้ล เอ ขนาด เอ4 30 รีม 108 3,240  

3 น้ำยาลบคำผิดเพนเทล 3 ขวด 70 210  
4 คลิปหนีบกระดาษขนาดกลาง 2 โหล 72 144  
5 ลวดเย็บกระดาษ 6 โหล 70 420  
6 หมึกพิมพ์ Hp 12 A Laserjet 4 กล่อง 2,690 10,760  

7 ปลั๊กพวงสายไฟฟ้า 1 อัน 290 290  
8 กระดาษการ์ดสี เอ4 2 ห่อ 180 360  

9 เทปติดสันปก 2 นิ้ว 2 ม้วน 50 100  



รวม   21,524  

               9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 เครื่องพริ้นเตอร์ canon 1 เครื่อง 5,000 5,000  

      
รวม   5,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    โดยตรง  ได้ทำเนียบบุคลากรที่มีจำนวนบุคลากรทั้งหมดภายในแฟ้มเอกสารมีระบบเป็นระเบียบ  มีแผน   

      อัตรากำลังครูและบุคลากรในการบริหารจัดการอัตรากำลังในสถานศึกษา ให้บริการและอำนวยความสะดวกใน  

      ด้านต่างๆ  ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

โดยอ้อม  งานบุคลากรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ครูและ  

      บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 



                   วิธีการการศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการโครงการภาพถ่าย 

                 กิจกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                 

โครงการที่  35 

โครงการงานอาคารและสถานที่ 
1. ชือ่ผู้รับผิดชอบ    นายณัฐวุฒิ    รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
      รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 

 
 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องอำนวยความสะดวกให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา ได้แก่ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา การปรับปรุงและรักษา

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ อาคารเรียน บ้านพักครู ของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 ปรับปรุงอาคารต่างๆ ของวิทยาลัย บ้านพักครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ 

 5.3 ดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ดูสวยงาม 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ปรับปรุงอาคารและห้องเรียนของทุกแผนกวิชา 
 6.1.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทั่วทั้งวิทยาลัยฯ 
 6.1.3 ดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ดูสวยงาม 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ห้องเรียนและอาคารต่างๆ บ้านพักครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
                  และปลอดภัย 
 6.2.2 ระบบไฟฟ้า และระบบประปาพร้อมใช้งาน 
 6.2.3 สภาพภูมิทัศน์และบริเวณภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงามสะอาดอยู่เสมอ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

ม.ิย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน             
2 ปรับปรุงอาคารต่างๆ             
3 ปรับปรุงสาธารณูปโภค             
4. สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  96,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
     9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 65,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ 31,500  

รวมทั้งสิ้น 96,500  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) ไม่มี 

  9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) ไม่มี 

      9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ      
1 ระบบไฟฟ้า    20,000  
2 ระบบประปา    20,000  
3 ธงชาติและธงอ่ืนๆ    15,000  
4 อุปกรณ์ทำความสะอาด    10,000  



รวม    65,000  

     9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ ์      
1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ Makita    4,500  
2 เครื่องตัดหญ้า Robin    9,000  
3 เลื่อยยนต์ STIHL    18,000  

รวม    31,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ห้องเรียนอาคารต่างๆ และบ้านพักครูอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 10.2 ระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาลัยใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ สะอาดอยู่เสมอ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                               โครงการที่   36 

                                  โครงการงานทะเบียน 

 1.  ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางนลินภัสร์   นชุชา 

 2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง       ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

 3.  สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  งานทะเบียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  เป็นงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ทั้ง

หลักสูตร ปวช. และ ปวส.  โดยให้บริการตั้งแต่รับสมัครนักศึกษาใหม่  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  การ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคเรียน  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน  จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  

จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ  ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับงานทะเบียน  ออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้จบการศึกษา  ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ ตลอดจน

จัดระบบการเก็บเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้

เป็นไปตามระเบียบ  เพ่ือความปลอดภัย  สะดวกในการจัดการบริหารงาน  จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุใน

การปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้บริการการรับสมัครนักศึกษาใหม่  จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  และการลงทะเบียนเรียน     

      รายวชิาของแต่ละภาคเรียน 

  5.2  เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานทะเบียน  การแจ้งผลการเรียน    

                 และออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่ผู้จบการศึกษา 

5.3  เพ่ือจัดระบบการเก็บเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอ่ืน ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับ 
                 งานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบและปลอดภัย 

5.4  เพ่ือรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ให้บริการด้านงานทะเบียนแก่นักเรียน  นักศึกษา  จำนวน  332  คน 

6.1.2 ให้บริการแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน  แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน  332  คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

    ให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ผู้มาติดต่อ ทันตามเวลาที่ กำหนดและอย่างมีประสิทธิภาพ    



7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน      ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  90,436  บาท 

          9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 18,300  
3 ค่าวัสดุ 25,136  
4 ค่าครุภัณฑ์ 47,000  

รวมทั้งสิ้น 90,436  

         9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี  
 

           9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 อาหารว่าง 113 คน 25 2,825  
2 อาหารกลางวัน 113 คน 50 5,650  
3 ช่อดอกไม้ติดเสื้อผู้สำเร็จการศึกษา 113 ช่อ 25 2,825  



4 จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีและจัดมุมถ่ายรูปแสดงความยินดี 1 ชุด 7,000 7,000  
รวม   18,300  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษดับเบิล้เอ  ขนาดเอ4/80 แกรม 10  รีม 135 1,350  
2 กระดาษปอนด์ Idea Max ขนาด A1/70 แกรม 10  รีม 125 1,250  
3 กระดาษ Idea Max ขนาด F4/70 แกรม 3  รีม 130 390  
4 หมึกพิมพ์  HP  LaserJet  M1212 4  หลอด 2,890 11,560  
5 ลวดเสียบกระดาษตรามา้ No.1 กลม 2  โหล 110 220  
6 ซองสีน้ำตาล เบอร์ 10 พับ 2 ตราครุฑ 3  โหล 24 72  
7 ซองสีขาว เบอร์ 9 พับ 4 ตราครุฑ 5  โหล 10 50  
8 แฟ้มซองเอกสารชั้นเดียวใส F4 14  แพค็ 150 2,100  
9 กาวลาเท็กซ์  TOA  8  ออนซ์ 2  ขวด 35 70  
10 กาว 2 หน้า ชนิดบาง 3 เอ็ม ขนาด1/2 นิ้ว 2  ม้วน 35 70  



11 กาว 2 หน้า ชนิดหนา 3 เอ็ม 3 ม. 2  ม้วน 145 290  
12 ใบประกาศนยีบัตร  ขนาด  เอ 4 สีขาว  ลาย 3 

ขนาด  180  แกรม 
2  ห่อ 280 560  

13 สมุดลงทะเบียนหนังสือรับ 1  เล่ม 80 80  
14 ลวดเย็บกระดาษ max-HD-50R 6  กล่อง 15 90  
15 ลวดเย็บกระดาษ max-10 6  กล่อง 9 54  
16 แฟ้มเสนอเซ็น 2  แฟ้ม 160 320  
17 น้ำยาลบคำผิด 2  กล่อง 75 150  
18 ไวนิลชื่องาน 1  แผ่น 1,500 1,500  
19 กระดาษคาร์บอน 2  แพ็ค 160 320  
20 มีดคัตเตอร์ + ใบมีด 1  ชุด 100 100  
21 บัตรพลาสติก PVC  แพ็คละ  100  ใบ 5  แพ็ค 890 4,450  
22 กระดาษโน้ต โพสอิท 3M 3x3 นิ้ว 100 แผ่น  3  ชิ้น 30 90  

รวม   25,136  

         9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น  2 ตู้ 4,000 8,000  
2 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Magicard รุ่น Enduro 

3E Single-Sidedเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก 
1 เครื่อง 39,000 39,000  

รวม   47,000  

   

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       10.1  บริการนักเรียน  นักศึกษาจำนวน  350  คน 

          10.2  บริการข้อมูลให้กับผู้ปกครองและบุคคลภายนอก  จำนวน  200  คน 

          10.3  พัฒนางานทะเบียนเพ่ือความสะดวกในการให้บริการและทันเวลา 

          10.4  จัดเก็บเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ได้อย่างมีระบบ  เป็นระเบียบ  และมีความปลอดภัย 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

    11.1 สามารถออกหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้องและทันเวลา 



11.2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มารับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           โครงการที่  37 

โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวศศิมา   ตรีพลอักษร 
2. ลักษณะโครงการ            โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 



             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการ เพื่อให้ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานราชการได้สะดวกและรวดเร็วมีรถยนต์  จำนวน  5  คัน วิทยาลัยฯมีงานฟาร์ม      

มีรถแทรกเตอร์ในการปฏิบัติงาน จำนวน  6  คัน  มีเครื่องตัดหญ้า  จำนวน 8 เครื่อง  และโดยสภาพทั่วไปของ

วิทยาลัยฯ  มีเนื้อท่ีบริเวณกว้างทั้งอาคารแผนกวิชาต่างๆมีสวนยางสวนปาล์มที่ต้องมีการตัดแต่งอยู่ตลอดเวลา   

งานพัสดุจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือให้บริการแก่เจ้าหน้าที่  คนงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติ 

งานภายในวิทยาลัยฯ 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานราชการ 

  5.2  เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ  ให้สะอาดสวยงาม 

      5.3  เพื่อเพ่ิมผลผลิตของงานฟาร์ม 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  มีรถยนต์ทางราชการของวิทยาลัยฯ  จำนวน  5 คัน 

6.1.2  มีเครื่องตัดหญ้า  จำนวน  8 เครื่อง 

6.1.3  มีรถแทรกเตอร์  จำนวน  6  คัน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนางานทางด้านการเกษตรขององค์กรต่อไป 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             



2 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง             
3 จัดซื้อสารหล่อลื่น             
4 สรุปและรายงานโครงการ             

  9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน   ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  268,600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 268,600  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 268,600  

9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง     
 น้ำมันดีเซล  B7 10,000  ลิตร 23 230,000  
 แก๊สโซฮอล์  91 1,400  ลิตร 22 30,800  
2 จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น  2  ที 6  ลัง 1,300 7,800  

รวม   268,600  

        9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 



  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                รถยนต์ของวิทยาลัยฯรถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการปฏิบัติงาน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

                สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                          โครงการที่  38 

โครงการยานพาหนะและขนส่ง 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร 

2. ลักษณะโครงการ            โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ด้วยงานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะของทางราชการในวิทยาลัยฯ  ซึ่งมี

ความจำเป็นต่อการอำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนนักศึกษา  ในการเดินทางไปราชการ

และปฏิบัติงานทางราชการต่างๆ  จึงต้องบำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมให้งาน  และเพ่ือ

ความปลอดภัยแก่ผู้ขับข่ีและผู้ใช้บริการ  จึงต้องมีการบำรุงรักษา  ซ่อมแซม  และได้จัดทำ  พ.ร.บ.  รถยนต์และกันภัย

รถยนต์  ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานทางราชการ 

  5.2  เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ  ให้สะอาดและดูสวยงาม 

      5.3  เพื่อเพ่ิมผลผลิตงานฟาร์มของวิทยาลัยฯ 

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  รถยนต์ทางราชการของวิทยาลัยฯ  ได้รับการดูและรักษา  ซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้   

             งานจำนวน  3  คนั 

6.1.2  รถยนต์ของทางราชการ  จะต้องจัดทำ  พ.ร.บ. รถยนต์/และประกันภัยรถยนต์ 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

รถยนต์ของวิทยาลัยฯ  ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน จำนวน 3  คัน 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 



1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินโครงการ             
3 สรุปและรายงานโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

           จากเงิน    ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  91,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 91,000  
3 ค่าวัสดุ -  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 91,000  

9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)   

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ 3  คัน  70,000  
2 ค่าจัดทำ  พ.ร.บ. และประกันภัยรถยนต์ 3  คัน  21,000  

รวม   91,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ)  ไม่มี 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         รถยนต์ของวิทยาลัยฯ รถแทรกเตอร์และเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่มีน้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับการปฏิบัติงานทางาชการ 



11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

              สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                      โครงการที่   39 

                                 โครงการงานพัสดุ 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวศศิมา   ตรีพลอักษร 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

        โครงการตามภาระงานประจำ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
         โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง    

       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

    ด้วยงานพัสดุเป็นงานบริการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุควบคุมและจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ  ในการดำเนินงาน 

ทุกขั้นตอนประกอบด้วยหลักฐานเอกสารทางราชการทั้งหมด  ดังนั้นงานพัสดุจึงต้องดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพ่ือจัดทำ

เอกสารและปรับปรุงห้องปฏิบัติงานได้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1  เพ่ือจัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 

  5.2  เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพัสดุ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.2  มีวัสดุอุปกรณ์การเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง 

    6.2.2  มีห้องทำงานและเก็บวัสดุเอกสารที่ปลอดภัย 

6.2.3  มีห้องปฏิบัติงานที่สะอาดปลอดภัยเอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินโครงการ             
3 สรุปและรายงานโครงการ             



9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน    ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  229,555  บาท 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 215,555  
4 ค่าครุภัณฑ์ 14,000  

รวมทั้งสิ้น 229,555  
  



 

 
 

       9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

       9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

       9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ  A 4 200  รีม 120 24,000  
2 กระดาษปอนด์ไอเดียแม็ก ขนาด A1/70  แกรม 50  รีม 110 5,500  
3 กระดาษเอ 3 /120  แกรม 2  ห่อ 275 550  
4 ลวดเสียบกระดาษ  ตราม้า 10  โหล 110 1,100  
5 ซองสีน้ำตาล  เบอร์  10  พับ  2  ตราครุฑ 5  โหล 20 100  
6 ซองขาว  เบอร์  9  พับ  4  ตราครุฑ 5  โหล 10 50  
7 แฟ้มซองเอกสารขั้นเดียว  ใส  F 4 20  แพ็ค 70 1,400  
8 กาว  TOA  ขนาด  8  ออนช์ 12  ขวด 20 240  
9 กาว 2 หน้า ชนิดบาง  3  เอ็ม  1.5  นิ้ว 5  ม้วน 65 325  
10 กาว 2 หน้า ชนิดหนา  3  เอ็ม  ขนาด 3 เมตร 5  ม้วน 145 725  
11 ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์ 3 10  โหล 18 180  
12 ลวดเย็บกระดาษ  เบอร์  10 30 โหล 10 300  
13 น้ำยาลบคำผิดเพนเทล 20  อัน 55 1,100  
14 แฟ้มเจาะใส่เอกสาร  2 นิ้ว 5  กล่อง 2,300 11,500  
15 กระดาษ  เอ 4  ไอเดียแม็ก 100  รีม 110 11,000  
16 หมึกแคนนอนสีดำ / สี  ชนิดเดิม 7  ขวด 150 1,050  
17 ซองใส่เอกสาร F 4  ขยายข้าง  ไม่มีครุฑ 500  ซอง 5.50 2,750  
18 คลิปดำ  เบอร์  108 10  โหล 80 800  
19 ซองขาว  เบอร์ 9/125  ครุฑ 1  กล่อง 430 430  
20 ซองน้ำตาลครุฑ เอ 4  ไม่ขยายข้าง 100  ซอง 2.50 250  
21 ซองน้ำตาลครุฑ เอ 4  ขยายข้าง 100  ซอง 4.40 440  
22 เทปกาวติดสันหนา  2  นิ้ว 10  ม้วน 60 600  
23 หมึก   HP  Laser Jet  85 A 15  กล่อง 2,700 40,500  
24 หมึก   HP  Laser Jet  12 A 5  กล่อง 2,900 14,500  
25 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AA 2  แพ็ค 50 100  
26 กระดาษทำเกียรติบัตร   5  ห่อ 280 1,400  
27 หมึก  HP   เบอร์  46 (สีดำ / สี) 2  กล่อง 580 1,160  



28 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ AAA 2  แพ็ค 50 100  
29 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 5  อัน 195 975  
30 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ 9 V 10  ก้อน 50 500  
31 ปากกาเคมีสีน้ำมัน 12  ด้าม 30 360  
32 หมึก  Brother  TN  2260 3  กล่อง 2,790 8,370  
 ยอดยกไป   132,355  

 
 

 

 

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

    132,355  
33 แผ่น CD – RW 1  กล่อง 750 750  
34 ทะเบียนคุมเอกสาร 1  โหล 220 200  
35 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 20 หลอด 4,000 80,000  
36 กระดาษคำตอบ  100  ข้อ 1  ห่อ 35 350  
37 กระดาษคำตอบ  80  ข้อ 30  ห่อ 30 900  
38 กระดาษคำตอบ 60  ข้อ 40 ห่อ 25 1,000  

รวม   215,555  

       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 เครื่องพริ้นคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง 10,000 10,000  
2 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 7  ชั้น 1  ตู้ 4,000 4,000  

รวม   14,000  

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1  มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสำหรับจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

10.2  มีที่เก็บเอกสารแบบฟอร์มที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้บริการแก่ครู  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

    10.3  มีห้องทำงานที่ปลอดภัยมีบรรยายกาศที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

 11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

    สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร) 
           ........./............./.......... 

ลงชื่อ                                        หัวหน้างาน 
        (นางสาวศศิมา  ตรีพลอักษร)                  
          ........./............./.......... 

   
 

    ลงชื่อ 

                (นายสหัส  หนูเอียด) 

    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

........./............../.......... 

 

     ลงชื่อ 

                       (นายเจษฎา  ธนะสถิตย์) 

            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  

                                                   ........./............../.......... 



 

                                                                                           

                                                                                                              โครงการที่  40 

โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางปิยะฉัตร   ณ  นคร 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

            โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
             โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง  

          รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
            ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
            สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
            พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นรูปแบบหนึ่งเพื่อเผยแพร่ ความรู้ข่าวสาร  

ข้อมูลและเรื่องราวต่างๆจากสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน  แหล่งข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆให้
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯได้รับรู้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันในหลายรูปแบบ  นอกจากนี้ยังต้องจัดทำข้อมูล 
ข่าวสาร  กิจกรรม  ผลงานของนักเรียนนักศึกษา  ครู  และวิทยาลัยฯประชาสัมพันธ์เผยแพร่โดยผ่านสื ่อที่
หลากหลายไปยังภายนอกวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกิดความนิยม เลื่อมใสศรัทธา และมี
ทรรศนะคติที่ดี ในการบริหารงานของวิทยาลัยฯที่ประสบผลสำเร็จ  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งฐานะผู้ส่งสารและรับสาร ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อให้การจัด
ระบบงานประชาสัมพันธ์  สามารถดำเนินงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและชัดเจนจึงจำเป็นต้องวางแผนงาน
การจัดทำโครงการ  การใช้สื่อและเทคโนโลยี ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม  ครบวงจร เป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนำเสนอและสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีให้ออกไปสู ่สายตาสาธารณชน 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน ผลงาน ข้อมูลข่าวสารภายในและนอกวิทยาลัย และกิจกรรมต่างๆของ  
                วิทยาลัยฯ ต่อนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เกียรติยศ ชื่อเสียง  เกียรติภูม ิกิจกรรมผลงานและความสามารถ 
                ของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯสู่สังคมภายนอก 
 5.3 เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ออกไปสู่สายตาสาธารณชน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ   

 6.1.1 จัดทำวารสาร เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของวิทยาลัยสู่ชุมชน   
                             เดือนละ 1 ครั้ง และฉบับรวมเล่ม 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ 
  6.1.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสู่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

6.1.3 จัดทำไวนิล ป้ายประกาศ และอ่ืนๆเพ่ือการประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรมต่างๆทั้ง 
                            ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   



  นักเรียนนักศึกษาบุคลากรชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวความก้าวหน้าในการจัด  
                     การศึกษาและกิจกรรมของวิทยาลัยฯมากข้ึน  
 

7.  สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

               จากเงิน    ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ 41,250 บาท 

         9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย 7,500  

3 ค่าวัสดุ 17,750  

4 ค่าครุภัณฑ์ 16,000  

รวมทั้งสิ้น 41,250  

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     

 -     

รวม     

       9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

1 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องเสียง   5,000  

2 ค่าเข้าเล่มวารสารรวมเล่ม6 เดือน50 เล่มx50 บาท   2,500  

รวม   7,500  

       9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

1 กระดาษอาร์ตมัน A3 (พมิพ์ 2 ด้าน) 130 แกรม 4 รีม 750 3,000  

2 ไวนิล   10,000  

3 แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป 1 อัน 2,000 2,000  

4 ไมโครโฟนไร้สาย ( 1 ชุด 2 อัน) 1 ชุด 2,000 2,000  

5 Panasonic ชุดชาร์จ + ถ่านชาร์จ AA 4 ก้อน 1 ชุด 750 750  

รวม   17,750  

 

 

 

 

 

       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

1 เครื่อง printer A3 1 เครื่อง 16,000 16,000  

รวม   16,000  

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1  วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ เดือนละ 1 ครั้ง  

                  และฉบับรวมเล่ม 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ 

10.2  มีเครื่องเสียงและเสียงตามสายที่มีประสิทธิภาพ 

10.3  ไวนิลประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ผลงานก้าวหน้าของวิทยาลัยฯ 

10.4 การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยฯสู่สายตาสาธารณชน 



11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1 สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการมุทิตาจิต 

แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี  สุขอนันต์ 
 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

         โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
            ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
            สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
            พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 

 

 

 

 

   4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นองค์กรที่มุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำ

ความรู้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบุคลากรต้องพัฒนา

ความสามารถ ความรู้ ทักษะทางวิชาการต่างๆ แล้วยังต้องน้อมนำพระราชดำรัสที่พระราชทานในเรื่องความมี

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความซื่อสัตย์ สุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติตน และปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

และสังคมที่ดี พ.ศ.2546 ที่ให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ การ

บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด มีกฎระเบียบที่ให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตจากเหตุผลดังกล่าว 

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ หรือคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

สุจริต หรือความรู้เกี ่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตรังเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม และสามารถทำงานเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน และสนองพระราชกรณียกิจได้   

          5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ จำนวน 51 คน 

 5.2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่     

                 ถูกต้องดีงามรู้จักพัฒนาปัญญาให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุและ  

                 ผลจนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 5.3  เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต  เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ยึดถือปฏิบัติเป็น  

                 แบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะจนครบอายุเกษียณ 

    6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

         6.1  เชิงปริมาณ 

             6.1.1. บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 51 คน 

       6.2 เชิงคุณภาพ 



            6.2.1. บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาตนเอง สามารถดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ถูกต้อง

ดีงาม รู้จักพัฒนาปัญญาให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุและผล สร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้สำเร็จ มีความสุข และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

          8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

          กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 

  8.1 เขียน/เสนอโครงการ      

  8.2 วางแผนการดำเนินโครงการ  1-30 สิงหาคม   2564 

  8.3 ดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

      ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 10-15  สิงหาคม  2564   

2) คำสั่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 20   สิงหาคม  2564 

3) เชิญประชุม 23  สิงหาคม  2564 

4) รายงานการประชุม  27  สิงหาคม  2564 

5) ดำเนินการอบรม  18-20 กันยายน  2564 

6) ทำการรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผล 23  กันยายน 2564 

7) จัดทำเล่มรายงาน  27-30  กันยายน  2564 

        8.4 สรุปผลโครงการทำการรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลจัดทำเล่มรายงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ✓           
2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

มอบหมายหน้าที่ 
   ✓ ✓        

3 ดำเนินงานตามโครงการ      ✓       



4 สรุปผลและประเมินผล       ✓      
5 รายงานผล            ✓ 

            9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

               จากเงิน    ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  88,796  บาท 

              9.1  แผนการใช้จา่ย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 15,000  
2 ค่าใช้สอย 60,500  
3 ค่าวัสดุ 13,296  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 88,796  

             9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนวิทยากร   15,000  

รวม   15,000  

       

 

 

 

               9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าอาหารกลางวัน 7 มื้อ 51 คน 50 17,850  
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ 51 คน 25 7,650  
3 ค่าเหมารถโดยสาร 2 เที่ยว 5 คัน 3,500 35,000  

รวม   60,500  

               9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าวัสดุ     

1 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 500 500  
2 ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร 2 รีม 300 600  
3 ค่าหมึกเครื่องพิมพ์เกียรติบัตร   1,000  
4 ค่ากระดาษเอสี่ 2 รีม 108 216  
5 ค่าปากกา 1 กล่อง 180 180  
6 ค่าของที่ระลึก 6 ชิ้น 1,500 9,000  
7 ค่าช่อดอกไม้ 6  ช่อ 300 1,800  

รวม   13,296  
 

               9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           10.1  บุคลากรของวิทยาลัยฯ 51 คน ได้ฝึกอบรมหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

  10.2  บุคลากรของวิทยาลัยฯ 51 คน พึงพอใจและมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

                   สามารถดำเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมที่ถูกต้องดีงามรู้จักพัฒนาปัญญาให้เป็นผู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ 

                   ต่างๆที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุและผล สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสามารถดำเนิน 

                   ชีวิตได้สำเร็จและมีความสุข 



              11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

          11.1 ระดับความพึงพอใจในการอบรม  

 11.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                 

                                                                                                               โครงการที่  44 

โครงการงานบัญชี 
 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางวันเพ็ญ  ศรีทอง 

 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

         โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
          โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

 3.  สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
    รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



            ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
            สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
            พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของงานสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังในการ

จัดเก็บหลักฐาน และเอกสารการรับและจ่ายเงินทุกประเภทให้ปลอดภัยและตรวจสอบได้ และให้คำแนะนำแก่

ครู อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนบุคลากรภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้อง

จัดทำบัญชีและงบการเงินทั้งระบบให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ

ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร และรายงาผลการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสาร และรายงานผลการปฏิบัติงานให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสี่ยงของงานการเงิน และบัญชีมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะรองรับการ

ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว บันทึกบัญชีทั้งระบบให้ 
                ถูกต้อง 
          5.2 จัดทำทะเบียนคุมหลักและสมุดบัญชีทุกประเภทเพ่ือจัดทำรายงานผลการจัดทำบัญชีแก่หน่วย 
                ตรวจสอบภายในและสำนักงานแผ่นดิน 
          5.3 จัดเก็บหลักฐานและเอกสารการรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภทให้ปลอดภัยและตรวจสอบได้ง่าย 

5.4 เพ่ือลดความเสี่ยงจาการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามระเบียบและทันกำหนดเวลา 
  6.1.2 จัดทำงบการเงินให้ถูกต้องเพ่ือรายงานผลการทำบัญชีให้ผู้ตรวจสอบ 
  6.1.3 บริหารจัดการในการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
        6.2.1 จัดทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
        6.2.2 รายงานผลงบการเงิน เพ่ือนำข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 



ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินงานตามโครงการ             

3 สรุปผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ 

            

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

    จากเงิน        ปวช.        ปวส.   อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ   4,898   บาท 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย -  

3 ค่าวัสดุ 4,898  

4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 4,898  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)   ไม่มี 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษดับเบิ้ลเอ F4/80 แกรม 2 รีม 150 300  
2 ซองใส่เอกสารขยายข้างมีครุฑ F4 100 ซอง 5 500  



3 คริปดำเบอร์ N.108 2 โหล 78 156  
4 คริปดำเบอร์ N.110 1 โหล 42 42  
5 เทปกาวติดสันปกน้ำเงิน 1 ม้วน 100 100  
6 น้ำยาลบคำผิดเพนเทล 1 ขวด 70 70  
7 หมึกคอมพิวเตอร์ HP1006 A85 1 หลอด 2,650 2,650  
8 กระดาษดับเบิ้ลเอ A4/80 แกรม 10 รีม 108 1,080  

รวม   4,898  
 

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 

10.2 จำนวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  11.1 แบบสอบถามและรายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่ 45 

โครงการบริหารงานทั่วไป 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางฑิพย์วารี   พิศุทธางกูร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

      รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ด้วยงานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ การจัดพิมพ์ จัดทำเอกสารทางราชการ หนังสือรับ – หนังสือส่ง  หนังสือภายใน หนังสือ

สั่งการ และเอกสารทางราชการอ่ืน ๆ การให้ความร่วมมือ การประสานงาน สรุปความเห็นเสนอ

ผู้บังคับบัญชา การส่งต่อ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ การสืบค้น  การจัดพิมพ์ การรับ - ส่งเอกสารทาง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (AMS-e-office) การจัดส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานทั้งในและนอก

สถานศึกษา เก็บรวบรวม จัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวก

ในการศึกษาและให้บริการ  แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คำสั่ง  คำชี้แจง ประกาศ  ให้บริการรับ - ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และโทรสาร 

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานเสนอตามลำดับชั้นให้ถูกต้องตาม

ระเบียบของทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการให้ถูกตามระเบียบ เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

 5.2 เพ่ือให้บริการเกี่ยวกับหนังสือราชการแก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดทำหนังสือราชการภายนอก (หนังสือรับ) ปีละประมาณ 2,000-3,000 ฉบับ 

  6.1.2 จัดทำหนังสือราชการภายนอก (หนังสือส่ง) ปีละประมาณ 700-800 ฉบับ 

  6.1.3 จัดทำหนังสือราชการภายใน ปีละประมาณ 400-500 ฉบับ 

  6.1.4 จัดทำหนังสือราชการประเภทอ่ืน ๆ ปีละประมาณ 300-400 ฉบับ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย  

                            งานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 



  6.2.2 ให้บริการเก่ียวกับหนังสือราชการ ข่าวสารต่าง ๆ แก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และ 

                             นักเรียน นักศึกษา เพียงพอ  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
 

ที ่

 
 

กิจกรรม 
 

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. 
 

พ.ย. 
 

ธ.ค. 
 

ม.ค. 
 

ก.พ. 
 

มี.ค. 
 

เม.ย. 
 

พ.ค. 
 

มิ.ย. 
 

ก.ค. 
 

ส.ค. 
 

ก.ย. 
 

1 เขียน/เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

 

 

 

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

     จากเงิน     ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา  งบประมาณ 29,960 บาท 

     9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 5,000  
3 ค่าวัสดุ 24,960  

รวมทั้งสิ้น 29,960  
 

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

 

ที ่
 

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     
 รวม     
  

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

 

ที ่
 

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

 

หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย  -   
1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  5,000 5,000  
 รวม   5,000  

 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 
 

ที ่
 

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษดับเบิลเอ ขนาด เอ4 20 รีม 108 2,160  
2 ซองขาวเบอร์ 9/125 ครุฑ 4 กล่อง 400 1,600  
3 ซองน้ำตาล ครุฑ A4 ไม่ขยายข้าง 200 ซอง 4 800  
4 ซองน้ำตาล ครุฑ A4 ขยายข้าง 200 ซอง 4.40 880  
5 หมึก brother TN  2260 2 กล่อง 1,550 3,100  
6 หมึกพริ้นเตอร์ HP 107 A 6 กล่อง 2,480 14,880  
7 CD-RW 1 กล่อง 400 400  
8 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 24 กล่อง 10 240  
9 แฟ้มเสนอเซ็น (ตรากระต่ายลายไทย) 6 แฟ้ม 150 900  
 รวมเงิน   24,960  

  

 

 

9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ์)   ไม่มี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 งานด้านเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือภายใน งานระบบ e- 

                 office ฯลฯ  เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่ 46 

โครงการงานบริหารงานทั่วไป  (งานเอกสารการพิมพ์) 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางฑิพย์วารี   พิศุทธางกูร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 งานเอกสารการพิมพ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำสำเนาหนังสือราชการ เอกสารการวัดผล

ประเมินผล เอกสารทางราชการอื่น ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือ ให้ความสะดวกแก่บุคลากร และ

นักเรียน นักศึกษา ด้านเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านเอกสารการพิมพ์ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือปฏิบัติงานการสำเนาหนังสือราชการ เอกสารงานวัดผลประเมินผลและเอกสารราชการอ่ืน ๆ  

 5.2 เพ่ือปฏิบัติงานการจัดพิมพ์เอกสารให้ถูกต้องเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและทันเวลา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  จัดทำสำเนาหนังสือราชการ (หนังสือรับ) ปีละประมาณ 2,000-3,000 ฉบับ 

   6.1.2  ถ่ายสำเนาคำสั่ง ประกาศ ปีละประมาณ 300-400 ฉบับ 

   6.1.3  ถ่ายสำเนาหนังสือราชการประเภทอ่ืน ๆ  ปีละประมาณ 30,000-50,000 ฉบับ 

   6.1.4  จัดพิมพ์ข้อสอบ สำเนาข้อสอบการวัดผลประเมินผลการเรียน ปีละประมาณ  

            25,000 แผ่น 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  ปฏิบัติงานการพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ และทันเวล     

   6.2.2  ให้บริการด้านการถ่ายสำเนาเอกสารทางราชการ แก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และ 

             นักเรียน นักศึกษาได้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ 

7. สถานที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

  ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน 



 

ที ่

 

กิจกรรม 

 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

 

ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

1 เขียน/เสนอโครงการ             

2 ดำเนินงาน 

ตามโครงการ 

            

3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

    จากเงิน   □  ปวช.   □  ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา  งบประมาณ  82,740  บาท 

 

 

 

       9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย -  

3 ค่าวัสดุ 82,740  

4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 82,740  

  9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 
  

  9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 
 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

 

ที ่

 

รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

1 กระดาษดับเบิลเอ ขนาด A4/70แกรม 200 รีม 90 18,000  

2 ซองน้ำตาลขยายข้าง F4 200 ซอง 7 1,400  

3 หมึกถ่ายเอกสาร 15 หลอด 4,000 60,000  

4 กระดาษคำตอบ 100 ข้อ 10 ห่อ 35 350  



5 กระดาษคำตอบ 80 ข้อ 30 ห่อ 30 900  

6 กระดาษคำตอบ 60 ข้อ 40 ห่อ 25 1,000  

7 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 2 โหล 120 240  

8 เป๊กทองเหลือง  1  นิ้ว 2 กล่อง 45 90  

9 เป๊กทองเหลือง  2  นิ้ว 10 กล่อง 35 350  

10 เป๊กทองเหลือง  3  นิ้ว 2 กล่อง 25 50  

11 น้ำยาลบคำผิดเพนเทล 6 ขวด 60 360  

 รวมเงิน   82,740  

  9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

 

ที ่

 

รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

 -     

 รวมเงิน  -   

 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือรับ หนังสือส่ง หนังสือภายใน แบบประเมินผล 

                 ทางการเรียน 

 10.2 ประกาศ คำสั่ง หนังสือราชการอ่ืน ๆ  

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                         โครงการที่ 47 

โครงการงานการเงิน 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นางนฤมล   หนูพรหม 

2. ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

            โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
             โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

      รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  งานการเงินเป็นงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บริการด้านการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท 

และให้คำแนะนำแก่ครู-อาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ รอบรับการเบิกจ่ายในระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

สะดวก คล่องตัวและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือเตรียมวัสดุในการจัดทำเอกสารงานการเงิน 

  5.2 เพ่ือเตรียมวัสดุประกอบการเบิกแก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดทำเอกสารใน SAP ขบ.01 , ขจ.05  ปีละประมาณ 1,000 ใบ 

6.1.2 จัดทำแบบฟอร์มเอกสารเดินทางไปราชการ 

6.1.3 จัดทำแบบฟอร์มเงินยืมไปราชการ 

6.1.4  จัดทำแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 

6.1.5  จัดทำแบบฟอร์มใบเบิกเงินเอกสารหมายเลข 17 

6.1.6  จัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

6.1.7  จัดทำแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 

6.1.8  จัดทำแบบฟอร์มทะเบียนคุมเช็ค  ทะเบียนจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมเงินจัดสรร 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเบิก จ่ายเงินแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย  

       งานการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

         6.2.2 ให้บริการเกี่ยวกับเบิก จ่ายเงิน แก่ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน พอเพียงตลอดปี 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 



ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียน/เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

        จากเงิน      ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  35,855  บาท 

 

 

 

 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 300  
3 ค่าวัสดุ 7,555  
4 ค่าครุภัณฑ์ 28,000  

รวมทั้งสิ้น 35,855  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

     9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 คีย์บอร์ด 1 300 300  

รวม   300  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษดับเบิลเอ ขนาด เอ 4 25  รีม 125 3,125  
2 หมึกแคนนอล MF 3010 2 กล่อง 1,590 3,180  
3 ตรายาง 5 อัน 250 1,250  

รวม   7,055  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 เครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 28,000 28,000  

รวม   28,000  

   

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.1  งานด้านเอกสารการเงินเกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

                   รวดเร็วเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได้ตามาระเบียบของทางราชการ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

      11.1 แบบประเมินโครงการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

                                                                                                          โครงการที่  48 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายณัฐวุฒิ   รุ่งสง 

2. ลักษณะโครงการ           โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

            โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
             โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

   3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภา 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
           สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  งานอาคารสถานที่เป็นงานที่ต้องอำนวยความสะดวกให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา ได้แก่ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค เช่น การปรับปรุงและรักษา

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ป้ายบอกทาง ไฟถนน ของสถานศึกษาให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานและ

ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 ปรับปรุงป้ายบอกทางไปอาคารและป้ายต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม 
 5.3 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาลัยฯ 

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายต่าง ๆ ทุกป้าย ของวิทยาลัยฯ จำนวน 9 ป้าย 
  6.1.2 ปรับปรุงพ้ืนที่ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให้สวยงาม จำนวน 9 จุด 
  6.1.3 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง ภายในวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ป้ายบอกทางทุกป้ายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  6.2.2 สภาพภูมิทัศน์และบริเวณภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม สะอาดอยู่เสมอ 

   6.2.3 ระบบแสงสว่าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 จากเงิน  ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  81,500  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 50,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ 31,500  

รวมทั้งสิ้น 81,500  

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 
 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ป้ายบอกทาง+ป้ายอาคาร+ป้ายต่าง ๆ 10 ป้าย 3,000 30,000  
2 ไฟถนน 10 ชุด 2,000 20,000  

รวม   50,000  



9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์      
1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ Makita    4,500  
2 เครื่องตัดหญ้า Robin    9,000  
3 เลื่อยยนต์ STIHL    18,000  

รวม    31,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ป้ายบอกทาง และป้ายต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 10.2 ภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ สะอาดอยู่เสมอ 
 10.3 ระบบแสงสว่าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 โครงการที่  49 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ     นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ   (งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก) 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
         ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำ

ความดีด้วยหัวใจ” ซ่ึงมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในห้ากิจกรรมภายใต้โครงการทำความ

ดีด้วยหัวใจ  ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้มาตรการลดและคัด

แยกขยะในหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารองค์กร ดังนั้น สำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงจัดทำแผนปฏิบัติการและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดและคัด

แยกขยะมูลฝอยภายในส่วนราชการโดยมอบหมายให้ส่วนราชการ ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) ประชาสัมพันธ์มาตรการ

ลดและคัดแยกขยะ 2) จัดหาถังขยะแยกประเภท 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะ

ทั่วไป  3) สำรวจ ประเมิน และจัดเก็บข้อมูลการคัดแยกขยะ รายงานผ่านระบบออนไลน์ 4) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม และ 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน

การใช้แก้วน้ำส่วนตัว ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโต หรือภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตรัง ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของ

การจัดการขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดมาตรการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยในองค์กร จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการลดและคัดแยกขยะ การจัดหาถังขยะแยก

ประเภทและภาชนะแยกเก็บขวดหรือแก้วน้ำพลาสติก ประชาสัมพันธ์มาตรการลดและคัดแยกขยะสู่บุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา ตลอดจนผู้จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีการลด

การใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากการ

ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสม่ำเสมอในการใช้แก้วน้ำ

ส่วนตัว ตะกร้า ถุงผ้า หรือปิ่นโตเป็นการเสริมแรงอีกทางหนึ่ง   

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในวิทยาลัย 

 5.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยในวิทยาลัย 

 5.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาและการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในวิทยาลัย 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 



 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ปริมาณขยะประเภทแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 30 

6.1.2  ปริมาณขยะประเภทโฟมบรรจุอาหาร ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 50   

6.1.3  จำนวนสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยจากชมรมวิชาชีพต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ชิ้น 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ สะอาด ลดปริมาณขยะ     

  6.2.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจในการลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

6.2.3  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมมือร่วมใจในการใช้ภาชนะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 กำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะ             

2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการ             

3 ประชุมคณะทำงานขบัเคลื่อนมาตรการ             

4 จัดหาถังขยะแยกประเภท และอ่ืนๆ             

5 ประชาสัมพนัธ ์             

6 เก็บรวบรวมข้อมูลขยะมูลฝอยใน

วิทยาลัยฯ รอบเดือน พ.ย. เป็น

ฐานข้อมูลเริ่มต้น 

            

7 จัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยก

ขยะ สนบัสนนุการใช้ภาชนะที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม (ชม.กิจกรรม) 

            



8 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ ในการนำขยะมลูฝอยไปใช้

ประโยชน์ (ชม.กิจกรรม)  

            

9 จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดษิฐจ์ากการ

นำขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน ์
            

10 ติดตาม รวบรวมข้อมูล ขยะมูลฝอยใน

วิทยาลัยฯ จำแนกตามแผนกวิชา/งาน 

จัดทำรายงานประจำเดือน และนำเข้าที่

ประชุมคณะทำงานเพื่อปรบัแผน 

            

11 ประเมินผลการดำเนนิโครงการ              

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

    จากเงิน      ปวช.        ปวส.    อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา      งบประมาณ 35,600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 9,000  
3 ค่าวัสดุ 26,600  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 35,600  

    9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     



 -     

      

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

1 ค่าอาหารว่างในการจัดกิจกรรม 3 ครั้ง ๆ ละ  

3,000 บาท 

  9,000  

      

รวม   9,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ถังขยะแยกประเภท  12 ใบ 600 7,200  
2 วัสดุสำหรับทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ   10,000  
3 ป้ายไวนิล ประชามสัมพันธ์ ป้ายใหญ่ 1 ป้าย 1,200 1,200  
4 ป้ายไวนิล ประชามสัมพันธ์ ป้ายใหญ่ 10 ป้าย 120 1,200  
5 ของรางวัล   3,000  
6 อ่ืนๆ   4,000  

รวม   26,600  
 

 

 

 

 

    9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

 -     

รวม     



   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.1  สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

     10.2  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงความร่วมมือในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   

       10.3  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการลดและ 

                       คัดแยกขยะ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

    11.1  ติดตามข้อมูลปริมาณขยะจำแนกตามประเภทจากแผนกวิชา/งานโดยใช้แบบติดตาม  

         11.2  ประเมินผลโครงการจากปริมาณขยะที่ลดลง   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                            โครงการที่  50 

โครงการเสริมสร้างและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  

บริการชุมชนหลักของชมรมวิชาชีพหน่วยตรัง 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นายกิตตินันท์  ระวังสุข 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
     9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
              การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
              ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
     10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
               ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
               การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
  1. พัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 



             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เน้นถึง

กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับเสริมสร้างและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยว่า กระทรวงมี

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กำหนดนโยบาย 

แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และการกีฬา 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5.2 เพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล 
5.3 เพ่ือให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย   
     ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จำนวน 300 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

    6.2.1 นักเรียนนักศึกษาตระหนักรู้ในความสำคัญของศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

    6.2.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็น  

                             สากล 

    6.2.3 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม  

                            สร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7.  สถานทีด่ำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 



8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนนิงานตามโครงการ             
4 รายงานผล             

 

  

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน         ปวช.      ปวส.   อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  30,000  บาท 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 10,000  
3 ค่าวัสดุ 20,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 30,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าใช้สอย   10,000  

รวม   10,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าวัสดุ     
1 ค่าวัสดุ   20,000  

รวม   20,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1 นักเรียนนักศึกษาตระหนักรู้ในความสำคัญของศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ   

   10.2 นักเรียนนักศึกษาเกิดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล 
   10.3 นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ใฝ่รู้ 
                                และใฝ่เรียน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

         11.1 แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (QR โค้ด) หลังจากการจัดกิจกรรม 

         11.2 สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                        โครงการที ่51 

โครงการกิจกรรมลูกเสือวสิามัญภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นายกิตตินันท์  ระวังสุข 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ  ต่อเนื่อง  ใหม่ 

   โครงการตามภาระงานประจำ  ต่อเนื่อง  ใหม่ 

   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) ต่อเนื่อง  ใหม่ 

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง     

     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
            ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
             สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
  1. พัฒนาการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
             สรา้งสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

  



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ด้วยคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และ

วิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้วคณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่นใน

วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เดิมเป็น

กิจกรรมเลือก ต่อมาได้แก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับ และแก้ไขอีกครั้งเป็นวิชาบังคับเรียน แต่เมื่อประเมินผลแล้วเห็นว่าไม่

ประสบผลสำเร็จ จึงแก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับเลือก จนถึง พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้สถานศึกษาใช้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ เป็นผู้

บำเพ็ญประโยชน์อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาลูกเสือให้แก่ลูกเสือวิสามัญ 
5.2 เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือวิสามัญมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีความรักความ 
     สามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
5.3 เพ่ือให้ลูกเสือวิสามัญตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 มีการเรียนการสอนจำนวน 2 ภาคเรียน 

  6.1.2 มีกิจกรรมประดับแถบ 3 สี และพิธีเข้าประจำกองภายในวิทยาลัย จำนวน 1 ครั้ง  

  6.1.3 มีกิจกรรมพักแรมภายในวิทยาลัย จำนวน 1 ครั้ง 

  6.1.4 มีกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด/ลูกเสือช่อสะอาด และลูกเสือจิตอาสา จำนวนกิจกรรมละ 1 ครั้ง 

  6.1.5 มีกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับภาค จำนวน 1 ครั้ง 

  6.1.6 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ จำนวน 1 ครั้ง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.1.1 ลูกเสือวิสามัญมีองค์ความรู้ด้านวิชาลูกเสือมากข้ึน 



  6.1.2 ลูกเสือวิสามัญมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีความรักความ  

              สามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

  6.1.3 ลูกเสือวิสามัญตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนนิงานตามโครงการ             
4 รายงานผล             

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

     จากเงิน        ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  50,000  บาท 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 11,000  
2 ค่าใช้สอย 17,000  
3 ค่าวัสดุ 13,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ 9,000  

รวมทั้งสิ้น 50,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าสมนาคุณวิทยากรกิจกรรมประดับแถบ 3 สี และ

พิธีเข้าประจำกอง 
5 คน 600 3,000  

2 ค่าสมนาคุณวิทยากรกิจกรรมพักแรม (รอบกองไฟ) 5 คน 1,600 8,000  



รวม   11,000  

      9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าวัสดุอาหารกิจกรรมประดับแถบ 3 สี และพิธีเข้า

ประจำกองลูกเสือ 
2 มื้อ 25 2,000 นักเรียน 

40 คน 
2 ค่าใช้สอยในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ

ระดับภาค 
  5,000  

3 ค่าใช้สอยในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
ระดับชาติ 

  5,000  

4 ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา   3,000  
รวม   17,000  

 

 

 

 

 

 

 

 9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ป้ายไวนิล ขนาด 150x300 ซม. 4 แผ่น 900 3,600  
2 เชือกใยยักษ์ (สร้างฐานผจญภัย) ขนาด 32 มิล ยาว 

20 เมตร 
3 เส้น 1,190 3,570  

3 แถบ 3 สีลูกเสือ 50 ชุด 15 750  
4 ถังแก๊สปิกนิก ขนาด 4 กก. 4 ชุด 645 2,580  
5 เช่าเครื่องเสียงและแสงไฟให้ความสว่าง 1 ชุด 2,500 2,500  

 รวม   13,000  

       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 



(หน่วย) (บาท) (บาท) 
 ค่าครุภัณฑ์     

1 เต็นท์ลูกเสือ ขนาด 10 คน (250x350 ซม.) 2 หลัง 4,500 9,000  
 รวม   9,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1  ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านวิชาลูกเสือมากขึ้น 
   10.2  ผู้เรียนมีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีความรักความสามัคคีใน  
                                 หมู่คณะมีจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
   10.3  ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

   11.1 แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (QR โค้ด) หลังจากการจัดกิจกรรม 

   11.2 สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม 



   11.3 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Case Study) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                           โครงการที่  52 

โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ     นางวิไลรัตน์  นิ้มสันติเจริญ   (งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก) 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ    
           การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มี 
          คุณภาพเสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสร้างทาง 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

             เลือกโครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน  
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา 
             งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

     กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาตาม “โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการที่สนอง
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ” โดยจัด
ให้กับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรที่ด้อยโอกาสในชนบทและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสได้เข้าเรียนวิชาชีพ 
ให้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาเรียนในวิทยาลัยฯ 3 ปี ตามหลักสูตร ปวช. 2562 ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจัดหาที่พัก บริการอาหาร และจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุ และค่าสมาชิก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) 
ระดับหน่วยด้วย ดังนั้น งานสวัสดิการ พยาบาลและหอพัก จึงได้จัดทำโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต เพ่ือ
รองรับการดำเนินงานในการดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ตั้งแต่ ระดับ ปวช.1 ถึง 
ปวช.3 ประเภทวิชาเกษตรกรรม จำนวน 74 คน ในส่วนของการดูแลหอพัก ครูดูแลหอพัก การบริการอาหาร การ
บริการตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันอุบัติเหตุ ตลอดจนการชำระค่าสมาชิก อกท.หน่วย เพ่ือสนองนโยบาย
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต      

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพ่ือจัดการดูแลและบริการหอพักและอาหารให้กับนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 

 5.2  เพ่ือสำรองงบประมาณในการจัดการตรวจสุขภาพและทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนโครงการปฏิรูป 

              การศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 

   5.3  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก อกท.หน่วยตรัง  

              และร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆ ของอกท.หน่วยตรัง 

 6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดบริการอาหารและหอพักสำหรับนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต จำนวน 74 คน 

6.1.2 จัดการตรวจสุขภาพและทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต  

              จำนวน 74 คน   

6.1.3 ชำระค่าสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบัน ของ อกท.หน่วย สำหรับนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา 



              เกษตรเพื่อชีวิต จำนวน 74 คน   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การบริการด้านอาหาร ได้รับการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี 

6.2.2 การบริการด้านหอพัก ได้รับการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี 

6.2.3 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดูแลนักเรียนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตเพียงพอ           

                                และทันเวลา 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 การบริการด้านหอพักหญิง และ

หอพักชาย 

            

2 การบริการอาหาร             

3 การตรวจสุขภาพประจำปี              

4 การทำประกันอุบัติเหตุ             

5 การชำระค่าสมาชิก อกท.             

6 สรุปผลการดำเนินงาน             

 9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

         จากเงิน     ปวช.      ปวส.      อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  480,000   บาท 

         9.1  แผนการใช้จ่าย 



ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน 16,000 
 

2 ค่าใช้สอย 148,125 
 

3 ค่าวัสดุ 307,875  

4 ค่าครุภัณฑ์ 8,000  

รวมทั้งสิ้น 480,000  

 

  



 

 

 

         9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     

1 ค่าทำการล่วงเวลา ครูพ่ีเลี้ยง 320 ชม. 50 16,000  

รวม   16,000  

 9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

1 ค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร รายเดือน 8.5 เดือน 11,250 95,625  

2 ค่าจ้างบำรุงรักษาตู้น้ำเย็น  3 ตู้ 1,000 3,000  

3 
ค่าตรวจสุขภาพ ผู้เรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา

เกษตรฯ 
80 250 20,000 

 

4 
ค่าประกันอุบัติเหตุ ผู้เรียนโครงการปฏิรูป

การศึกษาเกษตรฯ 
80 250 20,000 

 

5 ค่าบำรุง อกท. สำหรับนักศึกษาใหม่  30 150 4,500  

6 ค่าบำรุง อกท. สำหรับนักศึกษาเก่า 50 100 5,000  

รวม   148,125  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

1 ค่าวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานหอพัก ประมาณ  2,000   

2 ค่ายาสามัญประจำบ้าน สำหรับหอพัก ประมาณ  1,000  

3 ค่าวัสดุซ่อมแซมภายในหอพัก ชาย-หญิง ประมาณ  10,000  

4 ค่าวัสดุประกอบอาหาร   280,185  

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊ส) 20 ถัง 400 8,000  

6 ค่าชุดทำวัสดุชำระล้าง (ทำเอง)  3 ถุง 230 690  

7 จานเมลามิน 80 ใบ 50 4,000  

8 แก้วน้ำสแตนเลส 80 ใบ 25 2,000  

รวม   307,875  

       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

1 หม้อหุงข้าวแก๊ส 1 ใบ 8,000 8,000  

รวม   8,000  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.1 ให้บริการด้านหอพักและอาหารให้กับนักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตอย่างเหมาะสม 

10.2 นักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตได้รับการดูแลด้านการตรวจสุขภาพและทำประกัน  

         อุบัติเหตุ  

   10.3 นักเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรม อกท. 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 ติดตามการให้บริการด้านหอพักและอาหาร  

   11.2 ประเมินการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                       โครงการที ่ 53 

โครงการ  Fix it center 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางเรวดี  แสงแก้ว 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
           รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ    
           การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มี 
          คุณภาพเสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสร้างทาง 
             เลือกโครงการประกอบอาชีพ 



           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน  
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา 
             งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) และ

สถานศึกษาในต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้รู้

วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบ

วิชาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ถ่ายทอด

ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีตรังในฐานะหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง

เพ่ือชุมชนร่วมกับหน่วยงานในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนได้รู้วิธีการใช้ ดูและรักษา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและ    
 อุปกรณ์ประกอบอาชีพ 

5.2  ยกระดับช่างฝีมือชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาและเสริมสร้างประสบการณ์ 
5.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการพัฒนา 

                 เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5.4  ลดรายจ่ายของประชาชนโดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
5.5  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัย 
5.6  สร้างแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติจริงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านทักษะ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างถาวรประจำ อบต./สุขอนามัยพ้ืนฐาน/สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

        ชุมชน อย่างน้อย 1ศูนย์ 

6.1.2 ประชาชนผู้รับบริการ จำนวน 100 คน  

6.1.3 ศูนย์ซ่อมสร้าง จำนวน 1 ศูนย ์

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ 



6.2.2 ช่างชุมชนมีทักษะในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ             

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

        จากเงิน     ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา      งบประมาณ  750,000  บาท 

         9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 108,000  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 642,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 750,000  

         9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน   108,000  

รวม   108,000  

         9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย     

1 ค่าใช้สอย     

รวม     

         9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ค่าวัสดุทีมศูนย์ซ่อมสร้าง   30,000  
2 ค่าวัสดุทีมต่อยอดนวัตกรรม   20,000  
3 ค่าวัสดุทีมสุขอนามัย   20,000  
4 ชุดปฏิบัติการ   20,000  
5 ไวนิล   10,000  
6 วัสดุสำนักงาน   10,000  
7 อ่ืนๆ   532,000  

รวม   642,000  
 

 

 

 

 

 

         9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     
 รวม     

   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1 ช่างชุมชน 18 คน ประชาชนผู้รับบริการ 100 คน ใน 1 อบต. ได้รับความรู้พัฒนาทักษะในการใช้ 
                เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบวิชาชีพ 

     10.2 มีศูนย์สร้างเพ่ือชุมชน จำนวน 1 ศูนย์    

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

   11.1 สรุปผลเมื่อสิ้นสุดโดรงการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่  54 

โครงการ 108 อาชีพ 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางเรวดี   แสงแก้ว 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ    
           การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มี 
          คุณภาพเสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสร้างทาง 
             เลือกโครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน  



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา 
             งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินที่สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลและต้องมีกลไกในการทำงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่จัดเจน รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไว้ข้อหนึ่ง คือการ

แก้ปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้มีกองคาราวานเพ่ือแก้ปัญหาความยาดจน และความ

เดือดร้อนของประชาชนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และจะต้องจัดการศึกษาให้คนมีทักษะความรู้โดยเฉพาะการศึกษา

เพ่ือสร้างและพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยๆ มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพในทุกๆด้านให้กับ

ประชาชน รวมทั้งการจัดการอาชีวศึกษา โดยได้ตระหนักในภารกิจในการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพเพ่ือสนอง

นโยบายของรัฐบาลและมีความพร้อมในการจัดอบรมให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสโดยร่วมกันแก้ไขปัญหาความ

ยากจนภายใต้ โครงการ 108 อาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือประสานการดำนินงานด้านพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ 
  5.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ประสานการทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 5.3 เพ่ือบูรณาการเพ่ือความชัดเจนในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและมีผลเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมต่อ 
               สาธารณชน 
          5.4 อบรมวิชาชีพให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดอบรมฝึกทักษะวิชาชีพให้กับเยาวชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จำนวน600คน/ปี 

6.1.2 จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานและเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             

2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการ             
3 ดำเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

        จากเงิน        ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  20,000  บาท 

 

 

 

 

 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 10,000  
3 ค่าวัสดุ 10,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

       9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

        9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าใช้สอย   10,000  

รวม   10,000  

      9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ค่าวัสดุ   10,000  

รวม   10,000  

     9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

   

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  

                           จำนวน  600  คน 
 

   11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการที่  55 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร์ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
          รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา     
           ศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน  
           ประชาคมอาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้   
           ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี   

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ใน    
           การประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
           และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
           ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

การศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีสังคมสิ่งแวดล้อมที ่ดี 

โครงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้

สามารถผลิตคนให้มีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เล็งเห็นความสำคัญถึงการอยู่ร่วมกันการ

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง จัดให้มีกิจกรรมการอบรม 

คุณธรรม จริยธรรม หน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในการ

เรียนและเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือให้ผู้ปกครองรับรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฎิบัติตัวของนักเรียนนักศึกษา 

  5.2 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลนักเรียนนักศึกษา 

  5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ดูแลนักเรียนนักศึกษา จำนวน 350 คน 

6.1.2 ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล กฏระเบียบวิทยาลัย 

        6.2.2 ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ ต่อนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งมี 

                            ส่วนรว่มในการ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 



8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินงานตามโครงการ             

3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 

            

 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

              จากเงิน     ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  31,550  บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 17,500  
3 ค่าวัสดุ 14,050  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 31550  

              9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 

2/2563 

350 คน 25 8,750  

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเรียนที่ 

1/2564 

350 คน 25 8,750  

รวม   17,500  

 

 

 

 

 

 

 

    9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษเอ4 2 ลัง 600 1,200  
2 ไวนิล 2 แผ่น 1,200 2,400  
3 แฟ้ม 3 ห่วง ตราช้าง 1 โหล 150 1,800  
4 เทปกาวผ้าติดสันหนังสือขนาด 3 นิ้ว 5 ม้วน 70 350  
5 กระดาษโฟโต้ เอ4 2 ห่อ 250 500  
6 ป้ายสามเหลี่ยม 2 หน้า 1 โหล 1,200 1,200  
7 เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่พร้อมลวดเย็บ 1 เครื่อง 2,000 2,000  
8 กล่องเอนกประสงค์ล้อเลื่อน 2 กล่อง 500 1,000  
9 ปกพลาสติกใสเอ4 2 รีม 150 300  
10 สติกเกอร์พลาสติกpvc เครือบเย็น 10 ม้วน 150 1,500  
11 กระดาษการ์ดสีปกหนาเอ4 2 รีม 130 260  
12 คลิปบอร์ดพลาสติก 3 โหล 480 1,440  



13 สันรูด 2 แพ็ค 50 100  
รวม   14,050  

    9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล กฎระเบียบวิทยาลัย 

          10.2  ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ ต่อนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน 

           การช่วยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา 

   11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

      11.1  แบบรายงานการเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

    

  โครงการที่  56 

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวนันณภัชสรณ์   วรรณจันทร ์

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

  5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การออกกลางคัน เป็นปัญหาสำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ครูที่ปรึกษามีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการทำหน้าที่ดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียบทั้งด้านวิชาการ ส่วนตัว และสังคม ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลผู้เรียนได้ดีจะสร้างความรักความ

ผูกพัน ความศรัทธาและเชื่อมั่นให้กับนักเรียนที่มีต่อสถานศึกษา มีทัศนะคติในทางบวกต่อการเรียนวิชาชีพ ดูแล 

ควบคุมตนเองได้ และมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตร 

    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา โดยงานที่ครูปรึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการอาชีวะศึกษา ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จด้านการเรียนในทุกระดับชั้นและทุกสาขา

วิชาชีพ จึงได้จัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนขึ้น เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล ทั้ง

ด้านภูมิหลังทางบ้าน ฐานะเศรษฐกิจ สังคมส่วนตัวรอบด้าน ทำให้สามารถช่วยพัฒนาและแก้ปัญหา และเป็น

การประสานความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการออกกลางคลัง

ของผู้เรียน อีกท้ังเป็นการเพ่ิมจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษารู้จักภูมิหลังสภาพการเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษา 

  5.2 เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.3 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียนนักศึกษาจำนวน 350 คน 

6.1.2 ครูที่ปรึกษาจำนวน 30 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 คัดกรองผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 



6.2.2 สามารถเยี่ยมบ้านหรือหอพักนักเรียนนักศึกษาได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

6.2.3 นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีแฟ้มสะสมชิ้นงานมีการจัดทำอย่างเป็นระบบ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

           จากเงิน     ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  47,150  บาท 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 28,200  
3 ค่าวัสดุ 18,950  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 47,150  

             9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

             9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 30 คน 240 7,200  
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 30 คน 700 21,000  

รวม   28,200  

           9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษเอ4 5 ลัง 600 3,000  
2 แฟ้มสะสมผลงาน 150 แฟ้ม 40 6,000  
3 หมึกพิมพ์cannon สีชมพู สีดำ สีเหลือง สีฟ้า 4 ชวด 300 1,200  
4 กระดาษทำวุฒิบัตรมีกรอบ 6 แพค 250 1,500  
5 กระดาษการ์ดปกสีเอ4หนา 2 รีม 125 250  
6 กระดาษโฟโต้  3 แพค 250 750  
7 กระดาษการ์ดสีเอ4 3 รีม 120 360  
8 ค่าถ่ายเอสารและเข้าเล่มคู่มือครทูี่ปรึกษา (2ภาคเรียน) 80 เล่ม 50 4,000  
9 เทปผ้ากาวติดสันหนังสือขนาด 3 นิ้ว 5 ม้วน 70 350  
10 คลิปบอร์ดพลาสติก 3 โหล 480 1,440  
11 สันรูดขนาด 7 มม. 1 แพ็ค 50 50  
12 สันรูดขนาด 15 มม. 1 แพ็ค 50 50  

รวม   18,950  
 

              
 

 

                 9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   ไม่มี 

 10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.1  ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาของผู้เรียน 

   10.2 ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนเพิ่มข้ึนและจำนวนนักเรียนออกกลางคันมีจำนวนลดน้อยลง 

      11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

      11.1  ติดตามจากรายงานผลการปฎิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่  57 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา  2564 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อม   
   ทั้งรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
           เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
            การอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
            และสังคม    
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
            การสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

   ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษา ตรวจสุขภาพนักเรียน

นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาอาชีวะเกษตร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพตรงตามสมรรถนะของ

ผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการรับนักเรียนนักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการตรวจสุขภาพ จำนวน 350 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีการดูแลสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการและนำเสนอ             
2 ดำเนินตามโครงการ             
3 สรุปผลและรายงานโครงการ             

 9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 



  จากเงิน      ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  35,607  บาท 

    9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 28,750  
3 ค่าวัสดุ 6,857  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 35,607  
 

 

 

 

 

       9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าตอบแทน)   ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

      9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าใช้สอย)    

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน + 250 20,000  
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 350 คน 25 8,750  

รวม   28,750  

       9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษการ์ดสีปกหนาเอ 4 2 รีม 120 240  
2 ป้ายไวนิล 1 ผืน 500 500  
3 กระดาษเอ4 2 ลัง 600 1.200  
4 แฟ้มเจาะ3 ห่วง 6 แฟ้ม 150 900  
5 กล่องเอนกประสงค์ล้อเลื่อน 2 กล่อง 500 1,000  
6 ซองถนอมเอกสาร 10 แพ็ค 30 300  
7 เทปหนังไก่ 5 ม้วน 70 350  
8 เครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่อง 342 342  
9 สันรูด 5 มม. 5 แพ็ค 55 275  
10 สันรูด 10 มม. 5 แพ็ค 55 275  
11 สันรูด 15 มม. 5 แพ็ค 55 275  
12 หมึกเติมcannon สีดำ, สีชมพู, สีเหลือง, สีฟ้า 4 ขวด 300 1,200  

รวม   6,857  
 

 

 

 

 

       9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

       10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     10.1นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพ 1ครั้ง/ปี 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่  58 

โครงการรับการประเมิน GAP 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
      รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบ    
          การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้าง 
             ทางเลือกโครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน 
             สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา 
             งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

    สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยประมงทั่วประเทศได้มีนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมยกระดับการผลิต

สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเริ่มจากการผลิตระดับฟาร์มที่เป็นต้นน้ ำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพและปลอดภัยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงไปสู่การยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการ

ระดับกลางน้ำและปลายน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังเป็นวิทยาลัยหนึ่งที่มีการทำโครงการจีเอพี ด้าน

ขอบข่าย พืช สัตว์ ประมงและมีคณะกรรมการมาประเมินทุกๆปี และเพื ่อความสะดวกในการจัดการ

บริหารงานและประสิทธิภาพในการทำงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุในการปฎิบัติงาน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้การปฎิบัติงานมีความคล่องตัว สะดวก 

 5.2 เพ่ือให้บริการผู้มาประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เรื่องมาตรฐานจีเอพี 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครู บุคลากร ผู้ประเมิน นักเรียนนักศึกษา จำนวน 100 คน  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครู บุคลากร ผู้ประเมิน นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานจีเอพีร่วมกัน 

  6.2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ได้ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

       จากเงิน     ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  20,000  บาท 

 

 

 

 

 

      9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 15,000  
3 ค่าวัสดุ 5,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย     

1 ค่าอาหาร   7,000  
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   8,000  

รวม   15,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ไวนิล 2 ผืน 800 1,600  
2 หมึกเติมcannon สีดำ สีชมพู สีฟ้า สีเหลือง 4 ขวด 300 1,200  
3 กระดาษเอ 4  1 ลัง 600 600  
4 ตลับสีดำ 1 ตลับ 800 800  
5 ตลับสี 1 ตลับ 800 800  

รวม   5,000  

 

 

 

 9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1  สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาประเมินและผู้เข้าร่วมการประเมิน 

10.2  นักเรียนนักศึกษาได้รับการประเมินผ่านโครงการด้านขอบข่าย พืช สัตว์ ประมง 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  11.1  การประเมินการดำเนินโครงการจำนวน 2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

โครงการที่  59 

โครงการสวัสดิการพยาบาล 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 

 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังมีนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา

จำนวนมากซึ่งนักเรียนนักศึกษาครูและบุคคลากรทางการศึกษาดังกล่าวอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ

อุบัติเหตุในขณะปฎิบัติงานและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคคลากรทางการศึกษามีสุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรงทางงานพยาบาลจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพ่ือบริการยามเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไป 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับนักเรียนนักศึกษาครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

  5.2 เพ่ือบริการยาเวชภัณฑ์เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากร  

                    ทางการศึกษาภายในวิทยาลัย 

  5.3 เพ่ือแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 บริการยาและเวชภัณฑ์แก่นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน 

                  สถานศึกษาจำนวน  450 คน 

6.1.2 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆและการดูแลสุขภาพ 2ครั้ง/ปีการศึกษา 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บริการยาและเวชภัณฑ์แก่นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจน 

                  สามารถเรียนและปฎิบัติงานได้ตามปกติ 

    6.2.2 นักเรียนนักศึกษาครูและบุคคลากรทางการพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 



ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 เขียนโครงการและนำเสนอ             

2 ปรับปรุงโครงการตามคำแนะนำ             

3 จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ ์             

4 ดำเนินงานตามโครงการ             

5 สรุปผลและรายงานโครงการ             

 

 

 

 

 

  9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

      จากเงิน      ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา   งบประมาณ  25,000  บาท 

       9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย -  

3 ค่าวัสดุ 14,500  

4 ค่าครุภัณฑ์ 10,500  

รวมทั้งสิ้น  25,000  

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     

 -     



รวม     

      9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

 -     

รวม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

1 ค่ายาเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน 

- งานหอพักนักศึกษาชาย 

- งานหอพักนักศึกษาหญิง 

- ห้องพยาบาล 

  9,000  

2 กระดาษเอ4 4 รีม 120 480  

3 แฟ้มเจาะ3นิ้วตราช้างเอ4 3 แฟ้ม 80 240  

4 กระดาษสติ๊กเกอร์ 3 แพ็ค 180 540  



5 ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน หมอน 2 ชุด 1,000 2,000  

6 ป้ายไวนิลติดป้ายงานพยาบาล 2 ผืน 220 440  
7 กระดาษโปสเตอร์แนะนำการใช้ยา 10 แผ่น 20 200  
8 กาวสองหน้าชนิดหนา 4 ม้วน 150 600  
9 กล่องเอนกประสงค์ 2 กล่อง 500 1,000  

      
รวม   14,500  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

1 เตียงสนามพับได้ 2 เตียง 3,000 6,000  

2 เครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง 1,500 1,500  

3 ตู้เก็บยา 1 ตู้ 3,000 3,000  
รวม   10,500  

  

 

 

 

 

 

 

        10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          10.1  ครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้รับสวัสดิการด้าน  

       พยาบาลทุกคน 

  11.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

           11.1  รายงานผลการใชบ้ริการด้านพยาบาล  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โครงการที่  60 

โครงการการเลี้ยงปลาตามระบบจีเอพี 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ     
  2563  ระดับอาชีวศึกษา 

   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมยกระดับการผลิตสินค้า

เกษตรให้ไดม้าตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยเริ่มจากการผลิตระดับฟาร์มที่เป็นต้นน้ำเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

และปลอดภัยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงไปสู่การยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการระดับกลาง

น้ำและปลายน้ำการเลี้ยงปลาโดยใช้มาตรฐาน  GAP (ขอบข่ายประมง) ควรนำมาตรฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  (มกษ.๗๔๑๗-๒๕๕๙)  มาใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติเพ่ือสร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้บริโภคและยังเป็นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้เป็น

แนวทางในอาชีพและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้ 

5.  วัตถุประสงค์ 

           5.1 เพ่ือยกระดับการเลี้ยงปลาให้มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยระบบ GAP 

  5.2 เพ่ือพัฒนาความพร้อมและฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปลาจีเอพีในอนาคต 

 5.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาเก่ียวกับการเลี้ยงปลาตามระบบ GAP 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เลี้ยงปลาตามระบบจีเอพี จำนวน 3,000 ตัว  (ปลาดุก 2,000 ตัว , ปลานิล 1,000 ตัว) 

6.1.2 สร้างองค์ความรู้ฝึกทักษะผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 350 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เกิดองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ด้านการเลี้ยงปลาด้วยมาตรฐาน GAP 

  6.2.2 มีการสร้างแหล่งการเรียนรู้ทางเกษตรด้านการผลิตอาหารปลอดภัยในวิทยาลัย 

6.2.3 นำความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงปลาตามระบบจีเอพีไปพัฒนาความพร้อมและฝึกทักษะการเป็น  

                                ผูป้ระกอบการธุรกิจได้ในอนาคต 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 



ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

  9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน      ปวช.      ปวส.    อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  50,670  บาท 

 

 

 

       9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 50,670  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 50,670  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าใช้สอย)   ไม่มี 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 พันธุ์ปลานิล 1,000 ตัว 5 5,000  
2 พันธุ์ปลาดุก 2,000 ตัว 2.5 5,000  
3 อาหารปลาดุกเล็ก 5 กระสอบ 520 2,600  
4 อาหารปลาดุกกลาง 42 กระสอบ 510 21,420  
5 อาหารปลาดุกใหญ่ 20 กระสอบ 480 9,600  



6 กากชา 4 กระสอบ 400 1,600  
7 ปูนขาว 5 ถุง 50 250  
8 มูลไก่ 4 กระสอบ 50 200  
9 วิตามิน 2 กิโลกรัม 500 1,000  
10 อุปกรณ์บรรจุผลิตภัณฑ์  1,000 1,000  
11 เครื่องปรุง  2,000 2,000  
12 ไวนิล 2 ผืน 500 1,000  

รวม   50,670  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1  จำหน่ายปลานิลในรูปแบบปลาสด จำนวน 560 กิโลกรัม เป็นเงิน    44,800 บาท 

  10.2  จำหน่ายปลาดุกบิ๊กอุยในรูปแบบแปรรูป จำนวน 267 กิโลกรัม เป็นเงิน    53,400 บาท 

     10.3  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตปลาตามระบบจีเอพีในวิทยาลัยฯ 

    11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   โครงการที่  61 

    โครงการคุณธรรมจริยธรรมหน้าแถวและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา อักษรทอง และ นางสาวนันณภัชสรณ์  วรรณจันทร์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
      รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

     ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับนักเรียนนักศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนา

ผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  

5.  วัตถุประสงค์  

 5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ด้านความเป็นประชาธิปไตยและมีวินัย รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

 5.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้าน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ดูแลนักเรียนนักศึกษา จำนวน 350 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความตระหนัก มีพฤติกรรมที่สอดคล้องคุณธรรม จริยธรรม 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินงานตามโครงการ             

3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ             



9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

 จากเงิน        ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  30,000  บาท 

9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย -  

3 ค่าวัสดุ 30,000  

4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 30,000  

 

 

 

 

 

     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     

 -     

รวม     

     9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

 -     

รวม     

   9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

1 วัสดุ   30,000  

รวม   30,000  

 9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          10.1 นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกในการรักษา กฎระเบียบวิทยาลัย 

10.2  นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

            11.1  รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                  โครงการที่   62 

                          โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ     
  2563  ระดับอาชีวศึกษา 

   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

       เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังมีการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษามี

ความจำเป็นต้องส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านสถานะทางการเงิน   นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มี

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดเรียน การออกกลางคัน วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตรังจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จัดทำโครงการนี้ เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 

       5.1 เพ่ือจดัสรร และระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา 

       5.2 ให้ความช่วยเหลือ นกัเรียนนักศึกษา ที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้มีกำลังใจในการศึกษา 

       5.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนดี ความประพฤติในเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

       6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ระดมทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษา  จำนวน  90 คน 

  6.1.2 นักศึกษาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้รับความช่วยเหลือ 

       6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ที่ประสบปัญหาด้านการเงินให้มีความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน 

   6.2.2 นักเรียนนักศึกษาเรียนดี ความประพฤติในเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 



1 เขียนโครงการและนำเสนอ             
2 ปรับปรุงโครงการตามคำแนะนำ             
3 จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ ์             
4 ดำเนินงานตามโครงการ             
5 สรุปผลและรายงานโครงการ             

 9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน       ปวช.        ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  25,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 25,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น  25,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     



 -     
รวม     

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 กระดาษเกียรติบัตรมีขอบ    10 รีม      280 2,800  
2 กระดาษเอ4 10 รีม 120 1,200  
3 กาวลาเท็กซ์ ขวดใหญ่ 3 ขวด 80 1,240  
4 ซองใส่เอกสาร ขนาด เอ4 192 ซอง 5 960  
5 หมึกคอมชนิดเติม 8 ขวด 300 2,400  
6 ของที่ระลึกมอบทุนการศึกษา 170 ชิ้น 100 17,000  
7 แฟ้มใส่เอกสาร 5 แฟ้ม 80 400  

รวม   25,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

            9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     10.1  ครูบุคคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้รับเงินทุนการศึกษา 

    11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

       11.1  รายงานผลโครงการระทุนการศึกษา 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                        โครงการที ่63 

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  

  งบประมาณ   2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ 
           การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.   พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

        ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้สถานศึกษา ทำประกันอุบัติเหตุ

นักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาอาชีวะเกษตร เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความคุ้มครองตรงตาม

สมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการรับนักเรียนนักศึกษา 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง เมื่อประสบอุบัติเหตุ 

  5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความคุ้มครองตามสมรรถนะของผู้เรียน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการทำประกันอุบัติเหตุจำนวน 350 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีบรรเทาความเดือดร้อนนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง  

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เขียนโครงการและนำเสนอ             
2 ดำเนินตามโครงการ             
3 สรุปผลและรายงานโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 



          จากเงิน        ปวช.     ปวส.    อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ 30,000  บาท 

         9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 20,000  
3 ค่าวัสดุ 10,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น  30,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

          9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

         9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 80 คน 250 20,000  

รวม   20,000  

        9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     



1 ค่าวัสดุ    10,000  
รวม   10,000  

         9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้รับสวัสดิการจากการทำประกันอุบัติเหตุ  

                            นักเรียน นักศึกษา 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานสรุปโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                            โครงการที่  64 

โครงการพัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา  อักษรทอง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศกึษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

     โครงการพัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี

ศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานการอาชีวศึกษา

ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ ด้านการเรียนในทุกระดับทุกสาขาอาชีพ อีกท้ังเป็นการเพ่ิมจำนวนของ

ผู้สำเร็จการศึกษาให้เพ่ิมข้ึน 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้มคีุณภาพมากข้ึน 

    5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

    6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษา  จำนวน  350 คน 

6.1.2 ครูฝ่ายพัฒนา จำนวน 30 คน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 พัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ 

   6.2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝ่ายให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

1 เขียนโครงการและนำเสนอ             

2 ปรับปรุงโครงการตามคำแนะนำ             



3 จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ ์             

4 ดำเนินงานตามโครงการ             

5 สรุปผลและรายงานโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน        ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  79,093  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย -  

3 ค่าวัสดุ 30,093  

4 ค่าครุภัณฑ์ 49,000  

รวมทั้งสิ้น  79,093  

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     

 -     

รวม     

      9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 



ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     

 -     

รวม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 

จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

1 กระดาษเอ4    10 ลัง     650 6,500  

2 ป้ายชื่อบุคลากร 15 อัน 230 3,450  

3 กระดาษเอ4สี 18 รีม 120 2,160  

4 กระดาษคาร์บอน 5 กล่อง 160 800  

5 กระดาษ PVC mascot A4 10 ห่อ 215 2,150  

6 หมึกพิมพ์ HP 1102 (85A) 2 ชุด 2,800 5,600  



7 หมึกพิมพ์ HP 1006 (35A) 2 ชุด 2,800 5,600  

8 ปลั๊กไฟความยาว 10 เมตร 4 ชุด 650 2,600  

9 อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด   1,233  

      

รวม   30,093  

      9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

1 ตู้เก็บวัสดุพานพุ่ม ถ้วยรางวัล 1 ตู้ 25,000 25,000  

2 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์พร้อมถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 24,000 24,000  

รวม   49,000  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     10.1 สามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพ 

          10.2 สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

   11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

      11.1รายงานผลโครงการพัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      โครงการที่  65 

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางสาวขนิษฐา อักษรทอง , นายกิตตินันท์  ระวังสุข 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่
   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่
3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

          ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา  

ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวความคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษาให้มีความเจริญและมีจิต

สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพ่ือพัฒนาชุมชน 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ใช้เวลาล่างให้เกิดประโยชน์ 

  5.2 เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมในการช่วยเหลือสังคม 

  5.3 เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

      5.4  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษาและให้เห็นคุณค่าในการมีจิตสาธารณะ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 350 คน 

6.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 51 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีและให้เห็นคุณค่าในการมีจิตสาธารณะ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาพฤติกรรมในการช่วยเหลือสังคม 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 



1 เสนอโครงการ             

2 ดำเนินงานตามโครงการ             

3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 

            

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

           จากเงิน    ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  30,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทน -  

2 ค่าใช้สอย 30,000  

3 ค่าวัสดุ -  

4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 30,000  

           9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     

 -     

รวม     

    9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าใช้สอย)   



ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย 30,000  30,000  

 -     

รวม 30,000  30,000  

          9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ)  ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     

 -     

      

รวม     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

         9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   

 รายการ 
จำนวน 

(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     

 -     

รวม     

     10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     10.1  นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกท่ีดีและให้เห็นคุณค่าในการมีจิตสาธารณะ 

         10.2  นักเรียน นักศึกษา พฤติกรรมในการช่วยเหลือสังคมและมีจิตอาสา 



11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 รายงานผลโครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 
                                

                                                                                                             โครงการที่  66 

โครงการงานปกครอง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายณัฐวุฒิ   รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม่  

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม่  
   โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม่  

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง     

       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ  
      กระทรวงศึกษาธิการ 
      1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
 2.  การปกป้องและเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์ 
 3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
      4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาส 
          การเข้าถึงบริการของรัฐ 
 5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
       7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม 
           อาเซียน 
       8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์าก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
       9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดลุระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
       10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดนิที่มี 
           ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
           ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ 2563 

ระดับอาชีวศึกษา 
       1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ 
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง 
       2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ 
          แข่งขัน 
       3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
           ทรัพยากรมนุษย ์
       4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
           ทางสงัคม 
       5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ 
           ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
       6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพฒันาระบบ 
           การบริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   สำนึกต่อหน้าที่และความรับผดิชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
 ผลผลติและพฒันากำลงัคนอาชวีศึกษาให้มีคุณภาพ

สนองตลาดแรงงานและสังคม 
3.6  พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั 
      1.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
          อาชีวศึกษาตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและ 
          สังคม 
      2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
          การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
      3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 



       2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
       3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทลั เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใน 
           การสร้างอาชพี  
       4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลติและการพฒันา 
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
          โครงการประกอบอาชพี 
      5.  พัฒนางานวิจัย  นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์               
          งานสร้างสรรค์และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

        การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษา

จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี โครงสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี เพ่ือให้สามารถผลิตคนให้ มีศักยภาพและ

มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม วิทยาลัยฯ

เล็งเห็นความสำคัญถึงการอยู่ร่วมกันการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและ

ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป                

5.  วัตถุประสงค์ 

     5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     5.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี  
     5.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนนักศึกษาเคารพกฎระเบียบ และประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

      6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น จำนวน 350 คน 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



63 63 63 64 64 64 . 64 64 64 64 64 64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

  จากเงิน     ปวช.       ปวส.       อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา     งบประมาณ 20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

       9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 20,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 20,000  

      9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

      9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

               9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ      
1 กระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ 10 ห่อ 130 1,300  
2 หมึก Canon สีดำ+สี 2 กล่อง 320 640  
3 ไวนิลขนาด 3 แผ่น 1,200 3,600  
4 ชุดตรวจสารเสพติด 400 ชุด 35 14,000  
5 อ่ืนๆ - - - 460  



รวม    20,000  

     9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูล กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
  10.2 นักเรียนนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง โดยสังเกตและสุ่มตรวจ 

11.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                         โครงการที่  67 

โครงการกิจกรรมกีฬาภายนอกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายณัฐวุฒิ   รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

     โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง     
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  
        งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาทักษะอันพึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ 

การตรงต่อเวลาความสามัคคีในหมู่คณะ การแก้ปัญหา ความอดทนอดกลั้น มีน้ำใจนักกีฬา ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ 
ผู้อื่นส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมสมบูรณ์ 

5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกายในยามว่าง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 

           6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
   6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียนนักศึกษา จำนวน 300 คน 
   6.1.2 ครูและบุคลากร จำนวน 150 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ตรงต่อเวลา/อดทน/ซื่อสัตย์/ 

        สามัคคีในหมู่คณะ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

ม.ิย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

        9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการดำเนินโครงการ 



       จากเงิน    ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา      งบประมาณ  30,000  บาท 

    9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 8,100  
2 ค่าใช้สอย 13,000  
3 ค่าวัสดุ 18,900  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 40,000  
 
 
 
 
 

 
         9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าสนับสนุนคณะสีของนักเรียน 3 สี 1,000 3,000  
2 ค่าจ้างกรรมการตัดสินวอลเล่ย์บอล

,ฟุตบอล 
2  คน 300 600  

3 ค่าจ้างดุริยางค์นำนักกีฬา 1  วง 4,500 4,500  
รวม   8,100  

        9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าเช่าเครื่องเสียง 1  ชุด 3,000 3,000  
2 ค่าเช่าเต็นท์-เก้าอ้ี 4 หลัง 1,000 4,000  
3 ค่าเช่าชุดคนถือป้ายวิทยาลัย,ธง,ป้าย

กีฬาสี 
4  คน 1,500 6,000  

รวม   13,000  

        9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ปูนขาว 50 ถุง 40 2,000  
2 ไวนิลกีฬา 2 แผ่น 1200 2,400  
3 เหรียญรางวัล  1-3 150 อัน 15 2,250  
4 กระดาษประกาศนียบัตร 4 ห่อ 280 1,120  
5 ของขวัญนักกีฬา/ผู้ตัดสิน/ประธาน 2  ลูก - 2,000  
6 ลูกฟุตบอล 2 ลูก 600 1,200  
7 ลูกวอลเลย์บอล 2 ลูก 700 1,400  
8 ลูกตะกร้อ 5 ลูก 300 1,500  
9 น้ำแข็ง 100 กก. 4 400  
10 น้ำเปล่า 20  ถัง 20 400  
11 น้ำหวาน 24  ขวด 60 1,440  
12 อ่ืนๆ - - 2,790  

รวม   18,900  
 
 
 
 
                 9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

   10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกวิทยาลัยฯ 

   11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                โครงการที่  68 

โครงการกิจกรรมกีฬาภายในต่อต้านยาเสพติดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ  รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม่  

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม่  
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม่  

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง     
       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี  
        งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
          ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
       กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมส่งผลดีต่อการพัฒนาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจรรม เช่น การพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม  
            จิตใจ ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ รู้จักความสามัคคี เสียสละ อดทนอดกลั้น มีน้ำใจ 

5.  วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ออกกำลังกายและเป็นตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัยฯ 

      5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะชีวิต รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามัคคี อดทน เสียสละต่อส่วนรวม 

    6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
       6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ากิจกรรม จำนวน 300 คน 
      6.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด จำนวน 150 คน 

   6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตรงต่อเวลา/อดทน/ซื่อสัตย์/สามัคคีในหมู่คณะ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

        จากเงิน     ปวช.       ปวส.      อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา    งบประมาณ 40,000 บาท 



    9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 8,100  
2 ค่าใช้สอย 13,000  
3 ค่าวัสดุ 18,900  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 40,000  

  

 

 

 

 

             9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าสนับสนุนคณะสีของนักศึกษา 3 สี 1,000 3,000  
2 ค่าจ้างกรรมการตัดสินวอลเล่ย์บอล,ฟุตบอล 2 คน 300 600  
3 ค่าดุริยางค์นำนักกีฬา 1 วง 4,500 4,500  

รวม   8,100  

     9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 ชุด 3,000 3,000  
2 ค่าเช่าเต็นท์ – เก้าอ้ี 4 หลัง 1,000 4,000  
3 ค่าเช่าชุดคนถือป้ายวิทยาลัยฯ,ธง,ป้ายกีฬา 4 คน 1,500 6,000  

รวม   13,000  

      9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าวัสดุ     
1 ปูนขาว 50 ถุง 40 2,000  
2 ไวนิลกีฬา  2 แผ่น 1,200 2,400  
3 เหรียญรางวัล 1-3 150 อัน 15 2,250  
4 กระดาษประกาศนียบัตร 4 ห่อ 280 1,120  
5 ของขวัญนักกีฬา/ผู้ตัดสิน/ประธาน 

 
 2,000  

6 ลูกฟุตบอล 2 ลูก 600 1,200  
7 ลูกวอลเล่ย์บอล 2 ลูก 700 1,400  
8 ลูกตะกร้อ 5 ลูก 300 1,500  
9 น้ำแข็ง  100 ก.ก. 4 400  
10 น้ำเปล่า 20 ถัง 20 400  
11 น้ำหวาน 24 ขวด 60 1,440  
12 อ่ืนๆ - - 2,790  

รวม   18,900  

  

 

 

                     9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   ไม่มี 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย 
  10.2 นักเรียนนักศึกษาหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
  10.3 นักเรียนนักศึกษาฝึกความรับผิดชอบ การเสียสละ ซื่อสัตย์ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

                                                                                                             โครงการที่   69 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ    นายณัฐวุฒิ   รุ่งสง 
 2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม่  

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม่  
   โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม่  
 3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง     

       รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
         ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 

 
 
 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด 
และภัยที่เกิดจากยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย จึงได้
จัดอบรมโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุ่มตรวจสารเสพติด 

5.  วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      5.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

       5.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา ป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
       5.4 เพ่ือตรวจสอบ ป้องกันและหากลุ่มผู้เรียนได้ชัดเจน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
       6.1  เชิงปริมาณ 

    6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน 
   6.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด จำนวน 150 คน 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการอบรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีจิตสำนึก  
                                       ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
   6.2.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด จำนวน 150 คน 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

     9. งบประมาณ / ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
     จากเงิน          ปวช.         ปวส.        อุดหนุนฯ      บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  40,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
        9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 7,200  
2 ค่าใช้สอย 20,000  
3 ค่าวัสดุ 12,800  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 40,000  

        9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน      
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมง 600 7,200  

รวม    7,200  

       9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าใช้สอย      
1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 25 15,000 200 คน 

รวม    15,000  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ      
1 กระดาษเกียรติบัตร 10 ห่อ 280 2,800  
2 กระดาษบรู๊ฟ 5 โหล 40 200  
3 ปากกาไวท์บอร์ด 1 โหล 200 200  
4 กระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ 2 ห่อ 130 260  
5 ไวนิลขนาด 2 X 4 เมตร 1 แผ่น 1,400 1,400  
6 ชุดตรวจสารเสพติด 200 ชุด 35 7,000  
7 ปากกาแลนเซอร์ น้ำเงิน 2 โหล 90 180  
8 หมึก Canon สีดำ+สี 2 กล่อง 320 640  
9 อ่ืนๆ   120 120  

รวม    12,800  



  9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและเพ่ือนๆ ได้ 
  10.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในสภาพปัญหา พิษภัยและผลของการใช้ยาเสพติด 
  10.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสารเสพติด จำนวน 150 คน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง โดยสังเกตและสุ่มตรวจ 

11.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการที่  70 

โครงการขับขี่ปลอดภัย 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นายณัฐวุฒิ   รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม่ 

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม่  
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม่ 

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี    

  งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
            สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

     อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน  
         และสร้างความสูญเสีย วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงเล็งเห็นถึงมาตรการป้องกัน    
         และลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้กำหนดกรอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานั้นคือการสร้าง  
         จิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยรายละเอียดดังนี้ สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และวัฒนธรรมความ  
         ปลอดภัยทางถนนให้เกิดในวิทยาลัยฯ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคณะครู บุคลากร และนักเรียน     
         นักศึกษา จัดทำแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และสร้างเครือข่ายแกน  
         นำนักเรียน นักศึกษาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาคนอ่ืน ๆในเรื่องของการป้องกัน  
         อุบัติภัยจากการจราจรต่อไป                

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับข่ีรถจักยานยนต์ อย่างถูกต้องตาม  
               หลักการ ขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร 
 5.2 เพ่ือลดอุบัติเหตุบนถนนภายในวิทยาลัยฯ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น จำนวน 350 คน เข้าใจและปฏิบัติตามกฏจราจร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึน และมีความรู้  ความเข้าใจ  
                            เกี่ยวกับกฎจราจร 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. เสนอโครงการ             
2. ดำเนินการตามโครงการ             
3. สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
         จากเงิน   ปวช.     ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา       งบประมาณ  10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 10,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 10,000  

     9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) ไม่มี 

     9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) ไม่มี 

     9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ      
1 กระดาษ A4 ดับเบิ้ลเอ 5 ห่อ 130 650  
2 หมึก Canon สีดำ+สี 2 กล่อง 320 640  
3 ไวนิลขนาด 2 แผ่น 1,200 2,400  



4 ป้ายจราจร 5 ป้าย 1,200 6,000  
5 อ่ืนๆ    310  

รวม    10,000  
 
      9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ์)   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร 

10.2 นักเรียนนักศึกษามีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึน 
10.3 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมในการใช้ถนนภายในวิทยาลัยฯ ให้มีความปลอดภัย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                         โครงการที่  71 

โครงการวิทยุสื่อสาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายณัฐวุฒิ   รุ่งสง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
           ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
           ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ     

  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
           และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
           อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและ 
           สังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 



   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
          ประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
           ในการสรา้งอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
           กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
            และองคค์วามรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 
 
 
 
 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษา 
        จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะ ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี โครงสร้างสังคม  
        แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้สามารถผลิตคนให้ มี  
        ศักยภาพ และมีความ สามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ 
        เหมาะสม วิทยาลัยฯเล็งเห็นความสำคัญถึงการอยู่ร่วมกันการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ เป็นพลเมือง  
        ทีด่ีของสังคมและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป                

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสาร และการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครองภายใน   
                วิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือจัดให้มีระบบเครือข่ายกลางการสื่อสารที่สามารถ ใช้งานได้ร่วมกันทุกแผนกวิชา  
 5.3 เพ่ือรองรับการประสานงานในการแจ้งเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 มีระบบเครือข่ายการสื่อสารและการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครองภายในวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีระบบเครือข่ายกลางการสื่อสารที่สามารถ ใช้งานได้ร่วมกันทุกแผนกวิชา และรองรับการ  
                              ประสานงานในการแจ้งเหตุภายในวิทยาลัยฯ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินการ / ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ที ่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

ม.ีค. 
64 

เม.ย
. 64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

 

9. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 
 จากเงิน  ปวช.    ปวส.    อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา   อ่ืนๆ  งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 30,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 30,000  

          9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน      
 -      

รวม      

          9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)  

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย      



 -      
รวม      

          9.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ      
1 วิทยุสื่อสาร 10 เครื่อง 3,000 30,000  

รวม    30,000  
 

          9.5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีระบบเครือข่ายการสื่อสารและการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครองภายในวิทยาลัยฯ 
 10.2 มีระบบเครือข่ายกลางการสื่อสารที่สามารถ ใช้งานได้ร่วมกันทุกแผนกวิชา และรองรับการประสาน 
                  งานในการแจ้งเหตุภายในวิทยาลัยฯ            

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                     โครงการที ่ 72 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  

อกท.ระดับหน่วย  หน่วยตรัง 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง     

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน   
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
    4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

   องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี หน่วยตรัง เป็นองค์การที่ดำเนินงานโดยสมาชิก อกท.หน่วยตรัง มีคณะกรรมการอำนวยการ อกท.เป็นที่

ปรึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะมุ่งหวังเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จึงสมควรจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยเพื่อให้

สมาชิกได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์จริงในการเพิ่มความรู้ ทักษะขึ้นและการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการ

เป็นผู้นำทั้งส่งเสริมทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี 
 

5.  วัตถุประสงค ์

  5.1 เพ่ือเสนอผลงานแผนกวิชาชีพ จำนวน 5 แผนกวิชา 

  5.2 เพ่ือเป็นเวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

  5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 

  5.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการ การปฏิบัติจริง สู่เวทีการแข่งขัน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง จำนวน 333 คน ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย 

6.1.2 จัดการแข่งขันทักษะตามชมรมวิชาชีพ 

6.1.3 แผนกวิชาชีพ 5 แผนกวิชา ได้นำเสนอผลงานเด่นของแผนกวิชา 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย 

   6.2.2 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

จากเงิน      ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  45,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

            9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 45,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 45,000  

9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 วัสดุแข่งขันทักษะ อกท.หน่วยตรัง   35,000  
2 วัสดุพิธีการ   10,000  

รวม   45,000  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   ไม่มี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

          10.2 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้มีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีคามสุข 

    10.3 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้ได้ดำเนินกิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ มีรายได้ระหว่างเรียน 

    10.4 เพื่อยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมการประชุมวิชการประกวดหน่วยดีเด่น ระดับภาค 

                            และระดับชาติ 

    10.5 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก อกท.หน่วยตรัง เป็นพลเมืองดีมีความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต 

   10.6 เพ่ิมคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 แบบประเมิณจากการประชุมวิชาการ 

      11.2 ผลคะแนนรวมการเข้าร่วมและชมการประกวดแสดงแข่งขันกิจกรรม อกท.ระดับภาคและระดับชาติ  

           ประจำปีการศึกษา 2563 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             โครงการที่  73 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  

         อกท.ระดับภาค ภาคใต้ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 

         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน   
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
    4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

    องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี หน่วยตรัง เป็นองค์การที่ดำเนินงานโดยสมาชิก อกท.หน่วยตรัง มีคณะกรรมการอำนวยการ อกท.เป็นที่

ปรึกษา จัดตั้งขึ ้นเพื่อที่จะมุ่งหวังเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จึงสมควรจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยเพื่อให้

สมาชิกได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์จริงในการเพิ่มความรู้ ทักษะขึ้นและการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการ

เป็นผู้นำทั้งส่งเสริมทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี 
 

5.  วัตถุประสงค ์

  5.1 เพ่ือเสนอผลงานแผนกวิชาชีพ จำนวน 5 แผนกวิชา 

  5.2 เพ่ือเป็นเวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

  5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 

  5.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการ การปฏิบัติจริง สู่เวทีการแข่งขัน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง  ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต้ 

6.1.2 จัดการแข่งขันทักษะตามการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6.1.3 แผนกวิชาชีพ 5 แผนกวิชา ได้นำเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัย 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคและสามารถเข้าร่วม 

        การแข่งขันระดับชาติต่อไป 

    6.2.2 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

                จากเงิน       ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  310,000  บาท 

 

 

 

 

 

           9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 100,000  
3 ค่าวัสดุ 210,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 310,000  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าจ้างแต่งหน้าและค่าเช่าชุดการแสดง

นันทนาการ/นักร้องชาย-หญิง/คาวบอย-ขวัญใจ
คาวบอย/รีไซเก้ิล 

  100,000  

รวม   100,000  

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าวัสดุ     
1 วัสดุแข่งขันทักษะ อกท.หน่วยภาค   150,000  
2 นิทรรศการ อกท.ระดับภาค   60,000  

รวม   210,000  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

          10.2 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้มีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีคามสุข 

   10.3 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้ได้ดำเนินกิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ มีรายได้ระหว่างเรียน 

    10.4 เพื่อยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมการประชุมวิชการประกวดหน่วยดีเด่น ระดับภาค 

                            และระดับชาติ 

   10.5 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก อกท.หน่วยตรัง เป็นพลเมืองดีมีความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไปในอนาคต 

    10.6 เพิ่มคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 แบบประเมิณจากการประชุมวิชาการ 

     11.2 ผลคะแนนรวมการเข้าร่วมและชมการประกวดแสดงแข่งขันกิจกรรม อกท.ระดับภาคและระดับชาติ        

                           ประจำปีการศึกษา 2563 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการที่  74 

โครงการประชุมทางวิชาการวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  

อกท.ระดับชาติ 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ  นายจักรชัย  ชีวจตุรภัทร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
   รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
         ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 
    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี หน่วยตรัง เป็นองค์การที่ดำเนินงานโดยสมาชิก อกท.หน่วยตรัง มีคณะกรรมการอำนวยการ อกท.เป็นที่

ปรึกษา จัดตั้งขึ ้นเพื่อที่จะมุ่งหวังเพิ่มความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จึงสมควรจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วยเพื่อให้

สมาชิกได้เรียนรู้และเกิดประสบการณ์จริงในการเพิ่มความรู้ ทักษะขึ้นและการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะการ

เป็นผู้นำทั้งส่งเสริมทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี 
 

5.  วัตถุประสงค ์

  5.1 เพ่ือเสนอผลงานที่ผ่านระดับภาคเข้าสู้การแข่งขันระดับชาติ 

  5.2 เพ่ือเป็นเวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 

  5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 

  5.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการ การปฏิบัติจริง สู่เวทีการแข่งขัน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง  ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ 

6.1.2 จัดการแข่งขันทักษะตามการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6.1.3 แผนกวิชาชีพ 5 แผนกวิชา ได้นำเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัย 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.เข้าร่วมระดับชาติ 

   6.2.2 สมาชิก อกท.หน่วยตรัง ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน 



พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินการตามโครงการ             
3 สรุปผลโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

           จากเงิน       ปวช.      ปวส.     อุดหนุนฯ   บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  210,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

         9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย 50,000  
3 ค่าวัสดุ 160,000  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 210,000  

9.2  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

  9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 แต่งชุดการแสดงนักร้องชาย-หญิง/คาวบอย-ขวัญ

ใจคาวบอย/รีไซเก้ิล 
  50,000  

รวม   50,000  

 9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 



 ค่าวัสดุ     
1 วัสดุแข่งขันทักษะ อกท.ระดับชาติ   130,000  
2 นิทรรศการ อกท.ระดับภาค   30,000  

รวม   160,000  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.ระดับชาติ 

          10.2 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้มีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีคามสุข 

    10.3 พัฒนาสมาชิก อกท.หน่วยตรัง ให้ได้ดำเนินกิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ มีรายได้ระหว่างเรียน 

    10.4 เพื่อยกระดับคุณภาพและคะแนนรวมในการร่วมการประชุมวิชการประกวดหน่วยดีเด่น ระดับชาติ 

    10.5 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก อกท.หน่วยตรัง เป็นพลเมืองดีมีความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไป 

                           ในอนาคต 

    10.6 เพิ่มคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท.หน่วยตรัง 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 แบบประเมิณจากการประชุมวิชาการ 

      11.2 ผลคะแนนรวมการเข้าร่วมและชมการประกวดแสดงแข่งขันกิจกรรม  อกท.ระดับชาติ   

                     ประจำปีการศึกษา 2563 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                    โครงการที่  75 

                                                       โครงการวันสำคัญ 

 1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางภาวนา   ชูงาน 

 2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

 3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี 

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
         ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน  
            ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การที่มนุษย์จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น จะต้องได้รับการ

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้งยอมรับและปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

ประเทศไทยของเราไทยดำรงความเป็นชาติอยู่ได้โดยไม่เคยตกเป็นประเทศราชของชาติได้มาก่อนบรรพบุรุษของไทย 

เสียสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นกดินไทยไว้ให้ลูกหลานมีที่อยู่อาศัยอย่างภาคภูมิใจ และไทยมีศาสนา

พุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ประชากรส่วนใหญ่ (94%) นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระมหากษัตริย์ทุก

พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ดังนั้น ทางราชการได้ให้ความสำคัญด้านศาสนามก

ดังจะเห็นได้จากกำหนดวันหยุดราชการในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และประสาสนพิธีสำคัญๆ คือ วันมาฆบูชา วันวิ

สาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อศาสนิกชนทั้งหลายพึงยึดถือปฏิบัติเพื่อพิทักษ์รักษาประเพณีวัฒนา

ธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการสืบทอดต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงคงอยู่คู่กับสังคมไทย

และเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่เยาวชนไทยและบุคลากรทุกคนในชาติ 

  วิทยาลัยฯ เห็นความจำเป็นอย่างยิ่งจึงจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญขึ้น เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษามีความรู้เห็นคุณค่าจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ขนบกธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมของไทยและได้แสดงออกอย่างเหมาะสม อันเป็นวิธีการช่วยขยายกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรี ยนสู่

การปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอื้ออาทรต่อผู้อ่ืน 

กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการปลูกฝังความกตัญญูและภาคภูมิใจต่อชาติ ศาสนา และ 
                พระมหากษัตริย์ 

5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำหลักธรรมพุทธ 
                ศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 



   บุคลากรภายวิทยาลัยฯ จำนวน 50  คน และนักเรียนนักศึกษา  จำนวน  250 คน  เป็นผู้มี

คุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักธรรมพุทธศาสนา และมีความรัก ความภาคภูมิใจ สำนักบุญคุณในความ

เสียสละบรรพบุรุษที่ได้รักษาความเป็นประเทศไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  นักเรียนนักศึกษาทุคนในวิทยาลัยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม 

                     6.2.2  นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม   

       เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ 

 

           
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
           

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

              จากเงิน      ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา     งบประมาณ  69,070  บาท 

            9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 44,070  
4 ค่าครุภัณฑ์ 25,000  

รวมทั้งสิ้น 69,070  

            9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)  ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     

 

 

 

 

 

 

 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ค่าไวนิล 12 แผ่น 1,200 14,400  
2 ค่าดอกไม้พวงมาลา 2  พวง 1,200 2,400  
3 ค่าพานดอกไม้สด 4 พาน 1,000 4,000  
4 ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  5 ชุด 2,000 10,000  
5 เชิงเทียนพลาสติก 30 ชุด 49 1,470  
6 ธูป เทียน  1 ชุด 2,000 2,000  
7 ขาตั้งธงดอกรัก 12 ขา 350 4,200  
8 ฐานเสียบธง 5 ช่อง 2 ชุด 1,000 2,000  
9 เสาธง 1.5 เมตร 20 เสา 90 1,800  
10 เสาธง  2  เมตร 20 เสา 90 1,800  

รวม   44,070  



9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
1 โต๊ะหมู่บูชา9 ไม้สัก  (ชุดใหญ่) 1 ชุด 15,000 15,000  
2 โต๊ะหมู่บูชา9  (ชุดกลาง) 1 ชุด 10,000 10,000  

รวม   25,000  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     10.1  บุคลากรภายในวิทยาลัย จำนวน 50 คน นักเรียนนักศึกษา จำนวน   ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

   11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

      11.1  แบบสอบถามและรายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                 

 

                                                                                                       โครงการที ่ 76 

                                  โครงการปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ นางภาวนา   ชูงาน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่

   โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 
    โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
     รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี

งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
         ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พฒันางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สรา้งสรรคแ์ละองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสร้างอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

          ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

ประเภทวิชาเกษตรกรรม  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาเกษตรกรรมประเภทวิชาประมง  ประเภทวิชาคหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

โดยในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. งาน

แนะแนวอาชีพและการจัดหางานตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดความ

พร้อมต่อการสมัครงาน และการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนนักศึกษาที่

ประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้จัดให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

ดังกล่าวข้างต้น 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการทำงาน 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพ  
5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

        5.4 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อสถาบัน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

      จำนวนทั้งหมด 192 คน ดังนี้ 

   - ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยงาน      30  คน 

   - วิทยากร                                                     2   คน 

   - นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่  3      80  คน 

   - นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่  2     80  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. ได้รับความรู้ 

และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดความพร้อมต่อการสมัครงาน และการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึง

แนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น6.1  เชิงปริมาณ 



6.1.1 โรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 50   

        โรงเรียน 

6.1.2 ปริมาณผู้สมัครเรียน  ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

     จากเงิน        ปวช.       ปวส.     อุดหนุนฯ     บำรุงการศึกษา    งบประมาณ   34,050  บาท 

     9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน 2,400  
2 ค่าใช้สอย 14,250  
3 ค่าวัสดุ 17,400  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  
 รวมทั้งสิ้น 34,050  

 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)   



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 1,200 2,400  

รวม   2,400  

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ 25 4,750  
2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 50 9,500  

รวม   14,250  

 

 

 

 

 

 

9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 ไวนิลชื่องาน และไวนิลแสดงความยินดี 2 แผ่น 1,200.00 2,400.00  
2 ป้าย ซุ้ม แสดงความยินดี  2 ชุด 5,000.00 10,000.00  
3 ค่าดอกไม้จัดสถานที่  1 ชุด 5,000.00 5,000.00  

รวม   17,400.00  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

 
 

รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     



  10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   10.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 

10.2 จำนวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

    11.1 แบบสอบถามและรายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

                                                                                                          โครงการที่  77 

             โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางภาวนา   ชูงาน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่
    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
         รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุำรุงศาสนา   
             ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2.  การปกป้องและเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์ 
    3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  
             ต่างประเทศ 
    4.  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการ    
            สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
    5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
    6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
             ประชาคมอาเซียน 
    8.  การพัฒนาและการสง่เสริมการใช้ประโยชน์   
            จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนา 
            และนวัตกรรม 
    9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ  
             การสร้างสมดลุระหวา่งการอนุรักษ์กับการ    
             ใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน 
   10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดนิที่มี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม  
            การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร  ประจำปีงบประมาณ  

2563  ระดับอาชีวศึกษา 
    1.  จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมี  
            ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    2.  เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ 
             ในการประกอบอาชพี 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ   
         ทรัพยากรมนุษย ์
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
         ทางสงัคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
         เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
         บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาr 
         เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6 พันธกิจ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรงั 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนใน 
            การศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
            ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
            โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
            สร้างสรรค์และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ 



    3.  เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  
             สำหรับในการสรา้งอาชีพ  
   4.  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและการ  
             พัฒนากำลังคนอาชวีศึกษาในภูมิภาค 
 

 

 

 

 

 
 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

    ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

โดยในปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาตามหลักสูตร ปวช.  และหลักสูตร ปวส . งานแนะแนว

อาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรที ่ศึกษา รูปแบบการจัดกาเรียนการสอน วิธีการเรียนรู้ในสายอาชีวะ และปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษา การใช้ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์อันดี 

ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้ มี

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนึกศึกษาใหม่เพ่ือได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

5.  วัตถุประสงค์ 

 5.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    
       ของวิทยาลัยฯ  
          5.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
       ที่ศึกษา 
          5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบของวิทยาลัย สวัสดิการ และขั้นตอน    
       การติดต่อ ประสานงานฝ่ายต่างๆ  
 5.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทางการศึกษา การใช้ทักษะ       
                ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษา ครู            
                อาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ี รุ่นน้อง และสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี      

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ         
  6.1.1 ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพ่ีเลี้ยง   30  คน 
  6.1.2 นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1                       100  คน 



  6.1.3 นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 1                      100  คน 
                 รวม          230  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
        6.2.1 ความพร้อมสำหรับการศึกษาสายอาชีวะในวิทยาลัย 
        6.2.2 ผู้เรียนเข้าใจหลักสูตร แผนการเรียน ระเบียบปฏิบัติ สวัสดิการและข้ันตอน  
                     การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

            จากเงิน      ปวช.       ปวส.   อุดหนุนฯ    บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  41,150  บาท 

           9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน   
2 ค่าใช้สอย 17,250  
3 ค่าวัสดุ 23,900  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 41,150  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน) 



ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าใช้สอย)   

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อ 25.00 5,750  
2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 50.00 11,500  

รวม   17,250  

 

 

 

 

 

 

           9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 วัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม 1 ชุด 2,000 2,000  
2 ไวนิล 2 แผ่น 1,200 2,400  
3 จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษาใหม่ 150 เล่ม 130 19,500  

รวม   23,900  

9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)  ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    10.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 

10.2 จำนวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาปีการศึกษา  2564  เพิ่มขึ้น 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     11.1 แบบสอบถามและรายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                         โครงการที่   78 

                           โครงการพัฒนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบ   นางภาวนา   ชูงาน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ   ต่อเนื่อง  ใหม ่
    โครงการตามภาระงานประจำ    ต่อเนื่อง   ใหม ่ 

     โครงการพิเศษ ( ไม่ใช้งบประมาณ สอศ. )   ต่อเนื่อง   ใหม ่

3. สอดคล้องกับนโยบายคณะรัฐมนตรี, นโยบายชาติ, นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบาย สอศ. พร้อมทั้ง 
        รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 

 

  3.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ 
           และวัฒนธรรม 
  2.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
  3.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  4.  การลดความเหล่ือมลำ้ของสังคมและการสร้าง 
           โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
  6.  การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม  
           อาเซียน 
  8.  การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
           วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและ  
           นวัตกรรม 
  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ 
           สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์ 
           อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสรมิการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี 
            ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
            ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  3.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำป ี 

 งบประมาณ  2563  ระดับอาชีวศึกษา 
   1. จัดการศึกษา ในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะ  
            และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่เพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการ 
           ประกอบอาชีพ 

3.3 ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
          ทรัพยากรมนุษย์ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
          ทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
           ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล และพัฒนาระบบการ   
          บริหารจัดการภาครัฐ 
3.4  ปรัชญา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.5  วิสัยทัศน์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
     ผลผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 

เสนอตลาดแรงงานและสังคม 
3.6  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
   1. พัฒนาการศึกษาให้มคีุณภาพตามมาตรฐาน การ 
            อาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
            และสังคม 
   2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
             ในการศึกษาอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก 
             ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
   4.  บริการวิชาการและวชิาชีพแก่ชุมชน สร้างทางเลือก 
             โครงการประกอบอาชีพ 
   5.  พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 



   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ 
            ในการสร้างอาชีพ  
   4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและการพัฒนา   
            กำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

             และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามนโยบายของสำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษารับนักเรียนนักศึกษาเข้า

ศึกษาต่อเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และเพ่ิมปริมาณผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษา จัดการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของ

รัฐบาล ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จึงได้ดำเนินการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล และเพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ทางงานแนะ

แนวฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจรเพ่ือออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เปิกการเรียนการสอนในระดับดังกล่าว พร้อมทั้งรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

5.  วัตถุประสงค์ 

  5.1 เพ่ือแนะแนวการจัดการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน 

  5.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2564 

  5.3 เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2563 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 โรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 50 โรงเรียน 

6.1.2 ปริมาณผู้สมัครเรียน  ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลหลักสูตร การจัดการศึกษาแนวทาง 

                  การศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน 

                  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

    6.2.2 ผู้สมัครเรียนพร้อมและเห็นความสำคัญในการเรียนสายอาชีพ 

7.  สถานที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 



8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1 เสนอโครงการ             
2 ดำเนินงานตามโครงการ             
3 สรุปผลการดำเนินงานตาม

โครงการ 
            

9.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการดำเนินโครงการ 

            จากเงิน      ปวช.      ปวส.    อุดหนนุฯ   บำรุงการศึกษา    งบประมาณ  31,300 บาท 

 

 

 

        9.1  แผนการใช้จ่าย 

ที ่ หมวด จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าตอบแทน -  
2 ค่าใช้สอย -  
3 ค่าวัสดุ 31,300  
4 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมทั้งสิ้น 31,300  

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าตอบแทน)  ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน     
 -     

รวม     

9.3  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าใช้สอย)ไม่มี 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าใช้สอย     
 -     

รวม     



9.4  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  (ค่าวัสดุ) 

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าวัสดุ     
1 วัสดุโปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแนะแนว  

ขนาด15.5x21.5 นิ้ว 
100 แผ่น 25 2,500  

2 แผ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ขนาดA4 500 แผ่น 10 5,000  
3 จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัยฯ 1 แผ่น 4,200 4,200  
4 ไวนิลพร้อมโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ 10 แผ่น 1,200 12,000  
5 ไวนิลประชาสัมพันธ์จัดบูท 10 แผ่น 150 1,500  
6 วัสดุจัดกิจกรรมแนะแนว 500 ชุด 100 5,000  
7 เทปกาวผ้าติดสันหนังสือ ขนาด 3 นิ้ว 10 ม้วน 60 600  
8 กระดาษโฟโต้ A4 2 ห่อ 250 500  

รวม   31,300  
 

 

 

 

 

         9.5  รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   (ค่าครุภัณฑ์)   

ที ่ รายการ 
จำนวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 ค่าครุภัณฑ์     
 -     

รวม     

     10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       10.1 ผู้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา 

    10.2 จำนวนผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 เพิ่มข้ึน 

11.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

        11.1 แบบสอบถามและรายงานสรุปผลโครงการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดชื้อประจำปีงบประมาณ  2564 

ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ฝ่ายวิชาการ 

1 ประตู 2  บาน 3,000 6,000 โครงการปรับปรุงแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2 เครื่องพริ้นเตอร์    1  เครื่อง 4,500 4,500 โครงการบริหารและจัดการห้องสมุด 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1  ชุด 30,000 30,000 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาแผนกวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร 4 เครื่องพริ้นเตอร์  Canon mp 281 1  เครื่อง 5,000 5,000 
5 เครื่องตัดแต่งต้นไม้ 2  เครื่อง 4,500 9,000 โครงการไม้ดอกไม้ประดับ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,500  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดชื้อประจำปีงบประมาณ  2564 

ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ฝ่ายทรัพยากร 

1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ Makita 1  เครื่อง 4,500 4,500 
โครงการงานอาคารสถานที่ 2 เครื่องตัดหญ้า Rubin 1  เครื่อง 9,000 9,000 

3 เลื่อยยนต์  STIHL  1  เครื่อง 18,000 18,000 
4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  15  ชั้น 2  ตู้ 4,000 8,000 

โครงการงานทะเบียน 
5 เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก Magicard 1  เครื่อง 39,000 39,000 
6 เครื่องพริ้นเตอร์ 1  เครื่อง 10,000 10,000 

โครงการงานพัสดุ 
7 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 7 ชั้น 1  ตู้ 4,000 4,000 
8 เครื่องพริ้นเตอร์ 1  เครื่อง 16,000 16,000 โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
9 เครื่องพริ้นเตอร์  Canon 1  เครื่อง 5,000 5,000 โครงการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร 
10 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 1  เครื่อง 28,000 28,000 โครงการงานการเงิน 
11 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  Makita 1  เครื่อง 4,500 4,500 

โรงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตรัง 

12 เครื่องตัดหญ้า Rubin 1  เครื่อง 9,000 9,000 
13 เลื่อยยนต์  STIHL 1  เครื่อง 18,000 18,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 173,000  
 

 

 



 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดชื้อประจำปีงบประมาณ  2564 

ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1 เต็นท์ลูกเสือ  ขนาด 10 คน 2  หลัง 4,500 9,000 
โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญภายในและภายนอก
วิทยาลัยฯ 

2 หม้อหุงข้าวแก๊ส 1 ใบ 8,000 8,000 โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 
3 เตียงสนามพับได้ 2  เตียง 3,000 6,000 

โครงการสวัสดิการพยาบาล 4 เครื่องวัดความดัน 1  เครื่อง 1,500 1,500 
5 ตู้เก็บยา 1  ตู้ 3,000 3,000 
6 ตู้เก็บวัสดุพานพุ่ม , ถ้วยรางวัล 1  ตู้ 25,000 25,000 

โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
7 เครื่องพริ้นเตอร์ 1  เครื่อง 24,000 24,000 
8 โต๊ะหมู่บูชา9 ไม้สัก ชุดใหญ่ 1  ชุด 15,000 15,000 

โครงการวันสำคัญ 
9 โต๊ะหมู่บูชา9    ชุดกลาง 1  ชุด 10,000 10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,500  
 

 

 

 

 



 

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดชื้อประจำปีงบประมาณ  2564 

ลำดับที่ รายการครุภัณฑ์ จำนวนหน่วย ราคา/หน่วย จำนวนเงิน หมายเหตุ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1 ชุดอุปกรณ์ระบบเครื่องข่าย 1 ชุด 1  ชุด 285,700 285,700 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่อข่าย 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Server 1  ชุด 100,000 100,000 โครงการพัฒนาส่วนขยายระบบสารสนเทศฯ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,700  
 

 

 

 

 

 



 


