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แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จังหวัดกระบี่
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2563
แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

คำนำ
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้น โยบายของรัฐ บาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่ นำมาเป็นกรอบเป็นแนวทาง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการจัดทำได้ผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอาทิ
เช่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครูและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อง ผ่ านการกลั่ น กรองจากฝ่ ายบริ ห ารที่ มุ่ งเน้ น แก้ ปั ญ หาภายในวิ ท ยาลั ย เป็ น สำคั ญ และพิ จารณา
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เพือ่ ต้องการที่จะให้การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความคุ้มค่าทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จะขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลได้
ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ
กันขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่สู่จุดหมายที่วางไว้
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
กันยายน 2563
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน
ของตน

3. มีงานทำ – มี อาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการ
ฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนสำเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ
มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว- ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำ
เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์
งานสา ธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ
และความเอือ้ อาทร
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ส่วนที่ 1
บทนำ
จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายและจุดเน้น ประกอบด้วย
1. อาชีวศึกษายกกําลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System: TVE2s)
- พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills , Up-Skills , New-Skills)
- ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
- พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
- พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air , Online ,On-Demand)
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีนดิจิทัล)
2. การพัฒนาคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา (Quality)
- จัดตั้งและขับเคลื่อน “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนในสถานศึกษา”
- พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ” และโครงการทวิศึกษา
- พัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellence Center)” โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถานประกอบการชั้นน้ำ
- ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษา ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในทุกมิติ (ครู ผู้เรียน และการบริหารจัดการ)
3. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง
- ปลดล็อคเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการบริหารจัดการ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชีวศึกษายกกำลัง
สอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
- ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และนำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) นำองค์กรด้วยปรัชญา “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” และ
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ
- เปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนา
กำลังคนสายอาชีพ
- เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาคเอกชน
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หลักการและการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา
1. มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษาตามกรอบนโยบาย 3 ป. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ
1.1 ปลดล็อก หมายถึง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค
1.2 ปรับเปลี่ยน หมายถึง หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
1.3 เปิดกว้าง : .ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษายกกำลังสอง ภายใต้ 5 กรอบ คือ
2.1 สร้าง “อาชีพใหม่” ให้กับประชาชน
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ.”
2.3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellence Center
2.4 พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
3. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ 100%
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักการด้วย “วงจรอาชีวศึกษาคุณภาพ” (Vocational Quality Cycle)”
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พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
โครงการ
1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพแบบออนไลน์
5. โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ
6. โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา
7. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.)
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
9. โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
10. โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R
11. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13. โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
14. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
16. โครงการเงินอุดหนุนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
17. โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
18. โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อำนวยการ และ
วิชาชีพเฉพาะทาง
19. โครงการอาชีวะพัฒนา
20. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา
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21. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
22. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
23. โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานรองรับเทคโนโลยี นวัตกรรมประเทศ
ไทย 4.0
24. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้านอาชีพและวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
25. โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
26. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
27. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
28. โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
29. โครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
30. โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้วิชาชีพบริการประชาชนเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ (R-Radio Network)
31. โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
32. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
33. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
34. โครงการ Smart Farmer
35. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
36. โครงการทวิศึกษา
37. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. โครงการอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
39. โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
40. โครงการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ
41. โครงการอาชีวะ (พระดาบส)
42. โครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ
43. โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
44. โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10
อุตสาหกรรมหลัก
45. โครงการพัฒนาการจัดการอาชีวในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ด้านการศึกษา
46. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
47. โครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

48. โครงการเงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
49. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
50. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน
51. โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
52. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
53. โครงการอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
54. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
55. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
56. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
57. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
58. โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า
59. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
60. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน
61. โครงการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน
62. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1.1 ความมั่นคง
1.2 การผลิต พัฒนากำลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
1.5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.6 การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)
2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
2.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
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2.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
2.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
3. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
3.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
3.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3.3 ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอำนาจ
3.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม แลละความเป็นพลเมืองดี
3.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
3.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
3.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
3.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
3.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ
3.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
4. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
4.2 ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
4.3 ภายใน 1 ปี จะทำให้ครูครบเกณฑ์
4.3.1 ภายใน 2 ปี จะทำให้ครูประจำชั้นครบทุกห้อง
4.3.2 ภายใน 5-10 ปี จะทำให้ครูตรงสาขา
4.4 ภายใน 2 ปี จะทำให้เด็กเรียนท่องจำในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน
4.5 ภายใน 5 ปี จะทำให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
4.6 ภายใน 5 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน
4.7 ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา
4.8 ภายใน 10 ปี ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
4.9 ผลิตคนดีออกสู่สังคม
4.10 ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
4.11 แก้ปัญหาทุจริตและพฤติมิชอบ
แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ประวัติวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ ที่จะ
จัดตั้งสถานศึกษาเกษตรกรรมขึ้นให้ครบทุกจังหวัด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนด ให้ปี พ.ศ. 2522
เป็นปีชาวไร่ชาวนา และเพื่อขยายการศึกษาทางด้านอาชีวะเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผลิตกำลังคน
ระดับกลางด้านเกษตรกรรมให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการเกษตร จังหวัดกระบี่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาที่ดิน
ให้โดยตัวแทนกรมอาชีวศึกษาได้ทำการสำรวจพื้นที่และหาข้อมูลต่าง ๆ และได้ตกลงใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ทุ่งควนยาว หมู่ 3 และหมู่ 6 ที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ห่างจากตัวจังหวัดกระบี่และ
อำเภอเมืองเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,708 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา แต่ในปี 2558 ทาง
จังหวัดกระบี่ได้ขอใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ พื้นที่ 462-0-51 4/10 ไร่
ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีพื้นทีท่ ั้งสิ้น 1,246 ไร่ –งาน 95 6 /10 ตารางวา
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและเป็นเนินสูงลาดเท มีป่าไม้ขนาดเล็กอยู่ทั่วไป
วิทยาลัย ได้เปิ ดทำการสอนในปีการศึกษา 2525 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.
เกษตรกรรม) มีจำนวนบุคลากร ครู-อาจารย์ 10 คน ลูกจ้างประจำและชั่วคราว 5 คน นักเรียน 120 คน
พ.ศ. 2527 จัดฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลื่อนที่ โดยอบรมเกษตรกรในวิทยาลัย
และออกไปอบรมตามหมู่บ้าน รุ่นละ 3-5 วัน ปีงบประมาณ ละ 700 คน
พ.ศ. 2528 เปิดสอนหลักสูตร ปวส.เกษตรกรรม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์และ
สัตวศาสตร์
พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในกรมอาชีวศึกษาและได้
ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรมกระบี่ มีชื่อว่า “ วิทยาลัยชุมชนห้วยยูง” โดยเปิดสอนใน
ประเภทวิชาต่าง ๆ เช่น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจในหลักสูตร ปวช.และ ปวส.
พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยรับผู้จบ
การศึกษาชั้น ม.3 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(สปช.) เข้าเรียนหลักสูตร ปวช.สาขาเกษตรศาสตร์ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เรียน
และให้เป็นนักเรียนประจำได้รับเงินอุดหนุน 5,000 บาทต่อปี
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วัน ที่ 26 กั น ยายน 2539 กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ ป ระกาศให้ วิท ยาลั ยเกษตรกรรมทั่ ว
ประเทศ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยจึงใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ก ระบี่ ” ชื่ อ ย่ อ คื อ วษ ท .ก บ . แ ล ะใช้ ชื่ อภ าษ าอั งกฤ ษ ว่ า Krabi College of Agriculture and
Technology ชื่อย่อคือ K-CAT
ที่ตั้ง ขนาด
วิทยาลัยตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 6-10 ถนนเหนือคลอง – เขาพนม ห่างจากอำเภอเหนือ
คลองประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกระบี่ประมาณ 25 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่
พื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีลักษณะเป็นพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่น
ลอนชัน มีความลาดเทอยู่ ระหว่าง 3-8 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้ นที่แปลงเดียว ตั้ งอยู่ในเขตการปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ พื้นที่หมู่ 6 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้

ติดต่อกับ หมู่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับถนนสายเหนือคลอง – เขาดิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับหมู่ 6 และหมู่ 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

4037)

พื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ปัจจุบันสภาพพื้นที่ของวิทยาลัย ได้จัดให้เป็นแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน แปลงปลูกอนุรักษ์พันธุกรรม
ทุเรียน พืชอาหารสัตว์ ยางพารา ไม้ผล และอื่น ๆ เช่น แปลงผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พื้นทีป่ ัจจุบันของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองที่ใช้ร่วมกัน “ทุ่งควนยาว” มาตั้งแต่ปี 2522
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยไว้ดังนี้

แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

“มุ่งพัฒนาสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการชุมชน และสังคม โดยประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
พันธกิจที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
อัตลักษณ์
“ทักษะเด่น เน้นบริการงานสังคม”
เอกลักษณ์วิทยาลัย
“แหล่งบริการวิชาชีพ”
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ชื่อภาษาอังกฤษ Krabi College of Agriculture and Technology
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 100 มู่ที่ 6 ถนน เหนือคลอง-เขาพนม ตำบล ห้วยยูง อำเภอ เหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81130
โทรศัพท์ 075 666022
โทรสาร 075 666067
เว็บไซต์
อีเมล์

www.kcat.ac.th
kcat2522@gmail.com

พื้นทีป่ ัจจุบันของสถานศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,246 ไร่ –งาน 95 6/10 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 28 หลัง มีห้องทั้งสิ้น
1. อาคารเรียน 2 ชั้น
2. อาคารเรียน 2 ชั้น
3. อาคารอำนวยการ 2 ชั้น
4. อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น

110

ห้อง ได้แก่
พื้นที่ 432 ตร.ม. จำนวน 6 ห้อง (อาคารสามัญเดิม)
พื้นที่ 810 ตร.ม. จำนวน 9 ห้อง (อาคารธุรกิจ)
พื้นที่ 810 ตร.ม. จำนวน 7 ห้อง
พื้นที่ 768 ตร.ม. จำนวน 6 ห้อง
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5. อาคารโสตทัศนูปกรณ์ 1 ชั้น
พื้นที่ 352 ตร.ม. จำนวน 4 ห้อง
6. อาคารเรียนสัตวศาสตร์ 1 ชั้น
พื้นที่ 318 ตร.ม. จำนวน 6 ห้อง
7. อาคารหอประชุม 1 ชั้น
พื้นที่ 672 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
8. อาคารโรงอาหาร 1 ชั้น
พื้นที่ 1,008 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
9. อาคารช่างก่อสร้าง 1 ชั้น
พื้นที่ 352 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
10. อาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้น
พื้นที่ 352 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
11. อาคารพืชศาสตร์ 1 ชั้น
พืน้ ที่ 352 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
12. อาคารช่างยนต์ 1 ชั้น
พื้นที่ 480 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
13. อาคารช่างไฟฟ้า 1 ชั้น
พื้นที่ 288 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
14. อาคารช่างเชื่อม 1 ชั้น
พื้นที่ 288 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
15. อาคารเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 1 ชั้น
พื้นที่ 480 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
16. อาคารปฏิบัติการไบโอดีเซล 1 ชั้น
พื้นที่ 270 ตร.ม. จำนวน 4 ห้อง
17. อาคารฝึกอบรมระยะสั้น 2 ชั้น
พื้นที่ 280 ตร.ม. จำนวน 6 ห้อง
18. อาคารพัสดุกลาง 1 ชั้น
พื้นที่ 180 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
19. อาคารเอนกประสงค์ (งานอาคารสถานที่) 1 ชั้น พื้นที่ 480 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
20. อาคารเอกนประสงค์ (พืชศาสตร์) 1 ชั้น
พื้นที่ 480 ตร.ม. จำนวน 4 ห้อง
21. อาคารปฏิบัติการพืช (อารักขาพืช) 1 ชั้น
พื้นที่ 120 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
22. อาคารปฏิบัติการพืช (ปฐพี) 1 ชั้น
พื้นที่ 120 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
23. อาคารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 1 ชั้น พื้นที่ 40 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
24. อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ (โรงผสมอาหาร) 1 ชั้น พื้นที่ 140 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
25. อาคารเพาะเลี้ยงลูกปลา 1 ชั้น
พื้นที่ 480 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
26. อาคารปฏิบัติการวิชาประมง 1 ชั้น
พื้นที่ 140 ตร.ม. จำนวน 3 ห้อง
27. โรงจอดรถยนต์ 1 ชั้น
พื้นที่ 150 ตร.ม. จำนวน 2 ห้อง
28. โรงเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 1 ชั้น
พื้นที่ 360 ตร.ม. จำนวน – ห้อง
29. ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 7.5*15 1 ชั้น
พื้นที่ 113 ตร.ม. จำนวน - ห้อง
30. ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 4.20*8.20 1 ชั้น
พื้นที่ 34 ตร.ม. จำนวน – ห้อง
31. ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 3.70*5.20 1 ชั้น
พื้นที่ 19 ตร.ม. จำนวน – ห้อง
32. ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 4.20*8.40 1 ชั้น
พื้นที่ 35 ตร.ม. จำนวน – ห้อง
33. ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด 5*7 1 ชั้น
พื้นที่ 35 ตร.ม. จำนวน – ห้อง
34. บ้านพักข้าราชการระดับ 5,6,7,8 2 ชั้น
พื้นที่ 100 ตร.ม. จำนวน 4 หลัง
35. บ้านพักข้าราชการ 3,4 ใต้ถุนโล่ง 2 ชั้น
พืน้ ที่ 50 ตร.ม. จำนวน 9 หลัง
แผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

36. บ้านพักข้าราชการครู 3,4 แบบทึบ 2 ชั้น
37. บ้านพักคนงาน 2 ยูนิต 1 ชั้น
38. บ้านพักนักศึกษา อกท. จำนวน 1 ชั้น
39. บ้านพักนักศึกษาแบบ 2 ยูนิต 1 ชั้น
40. บ้านพักนักศึกษาแบบ 4 ยูนิต 1 ชั้น
41. อาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
42. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 4 ชั้น

พื้นที่ 100 ตร.ม. จำนวน 19 หลัง
พื้นที่ 50 ตร.ม. จำนวน 11 หลัง
พื้นที่ 32 ตร.ม. จำนวน 2 หลัง
พื้นที่ 50 ตร.ม. จำนวน 15 หลัง
พืน้ ที่ 100 ตร.ม. จำนวน 15 หลัง
พื้นที่ 1,500 ตร.ม. จำนวน 20 ห้อง
พื้นที่ 1,300 ตร.ม. จำนวน 16 ห้อง
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
นางมณี วรรณสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางอมลรดา หนูแก้ว

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางประนอม อาจหาญ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นร. นศ.
นายพรชัย อาจหาญ

งานบริหารงานทั่วไป
นางสมภัสสร จูเ่ กีย่ น

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายสุพัฒน์ ทองหนูนยุ้

นางสาวอติพร เล็กขำ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานบุคลากร
นางสาววราภรณ์ สัจจะสุจริตกุล
งานการเงิน
นางสุมนศรี เผือกแสง
งานการบัญชี
นางปิ่นไพร ตั้งถึงถิน่
งานพัสดุ
นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง

งานความร่วมมือ
นางขนิษฐา ยวดยาน
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล

ประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง

งานปกครอง
นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางขนิษฐา ยวดยาน

แผนกวิชาชีพบริหารธุรกิจ
นายวิสูตร มาศชาย

แผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์
นายกลาย หวานแก้ว

แผนกวิชาชีพพืชศาสตร์

นางสาวอรวรรณ คำนึงการ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง

แผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางจุรีย์ วงษ์สามารถ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางจุรยี ์ วงษ์สามารถ

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง

งานฟาร์มประมง

อาคารสถานที่
นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
งานทะเบียน
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง

นายวิสูตร มาศชาย

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายพรชัย อาจหาญ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายประพล ชีพวรรณ
ชุมชน

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
นายเสน่ห์

งานฟาร์มสัตว์ศาสตร์
นายกลาย หวานแก้ว

ชช่อ

งานฟาร์มพืชศาสตร์

มณี

นางสาวอรวรรณ คำนึงการ

งานบริการและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ
งานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม/ไบโอดีเซล
นางสาวอรวรรณ คำนึงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายกลาย หวานแก้ว

แผนปฏิ
บตั ่อริ พัาชการ
ประจ
าปี 2564
โครงการอาชี
วศึกษาเพื
ฒนาชนบท
(อศ.กช.)
นายประพล ชีพวรรณ

นายสุพัฒน์ ทองหนูนยุ้

แผนกวิชาชีพประมง

แผนกวิชาชีพเกษตร/อุตสาหกรรมฯ
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอติพร เล็กขำ
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางขนิษฐา ยวดยาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นายสุพัฒน์ ทองหนูนกุ้ยระบี่
งานสื่อการเรียนการสอน

นายวิสูตร มาศชาย

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
รวม
22
คน
(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล

1. นางมณี วรรณสอน
2. นายพรชัย อาจหาญ
3. นางประนอม อาจหาญ
4. นางสุชารัตน์ หนูแก้ว
5. นางขนิษฐา ยวดยาน
6. นายจีรทีป ณ ลาปาง
7. นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
8. นางสาวอติพร เล็กขา
9. นายวิสตู ร มาศชาย
10. นางปิ่นไพร ตัง้ ถึงถิ่น
11. นางสุมนศรี เผือกแสง
12. นายสุพฒ
ั น์ ทองหนูนุ้ย
13. นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
14. นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
15. นายประสิทธิ์ชยั ทรงคุณ
16. นายกลาย หวานแก้ว
17. นายประพล ชีพวรรณ
18. นางสาวฉัตรชนก แสนวงษ์
19. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
20. นางสาวอรวรรณ คานึงการ
21. นางสมภัสสร จู่เกี่ยน
22. นางอาไพ นิลพันธ์

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ตาแหน่ง
ครูผู้สอน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมง
หัวหน้างานบุคลากร

คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ หัวหน้างานวางแผนฯ
หลักการเขียนโปรแกรม หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
การบัญชีเบื้องต้น
หัวหน้างานบัญชี
ธุรกิจและการเป็นผูป้ ระกอบการ หัวหน้างานการเงิ น
แทรกเตอร์และเครือ่ งจักรกลเกษตร
หัว1หน้าแผนกวิชาช่างกลฯ
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานพัสดุ
ช่างเกษตรเบื้องต้น
หัวหน้างานอาคารสถานที่
งานเชือ่ มโลหะเพือ่ การเกษตร หัวหน้างานเครื่องทุ่นแรงฯ
หลักการเลี้ยงสัตว์
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
การผลิตสุกรพันธุ์
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
การเลี้ยงสัตว์ปีก
ประจาแผนกสัตวศาสตร์
การเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง หัวหน้าแผนกวิชาชีพประมง
หลักการส่งเสริมการเกษตร

หัวหน้าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ประจางานวางแผนฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ลูกจ้างประจา

รวม
ชื่อ - สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวม
ชื่อ - สกุล

1.
2.
3.
4.

รวม
ชื่อ - สกุล

1. นางสาวนภาพร ขุนชนะ
2. นางสาวสุกลั ยา ทองนาค
3. นายวิทยา ชูคคต
4. นางสาวศุภลักษณ์ คล้ายศรีบุญ
5. นางสุวดี ประสมกิจ
6. ว่าที่ ร.ต.สิทธิโชค แก้วสีสด
7. นางสาวธิดารัตน์ สังข์ชว่ ย
8. นางสาวสุภาพร ไชยชิต
9. นางสาวฝนทิพย์ ตาภู
10. นางสาวทรายขวัญ ข้อค้า
11. นางสาวอัครณี แก้วกายาน
12. นางสาวชนนิกานต์ หาญณรงค์

4

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

พนักงานธุรการ(งานบุคากร)

งานอาคารสถานที่
พนักงานธุรการ(งานห้องสมุด)

คน

30

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
ตาแหน่ง
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน

คน

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
งานเอกสารการพิมพ์
งานฟาร์มประมง
พนักงานธุรการ(งานการเงิน)

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

นางจุรีย์ วงษ์สามารถ
นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
นายทวีศกั ดิ์ พรหมรักษา
นางสาววนิดา สังข์ทอง

ลูกจ้างชั่วคราว

คน

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ม.3
ปวส.
ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.4
ปวส.

นายแสนศักดิ์ สมัครแก้ว
นายจงจิตร บุตรหง้า
นายปรีชา รักษาสรณ์
นางมาลี แก้วลอย
นางทิพาพรรณ แก้วเนียม
นายสมพร บัวแก้ว
นางพัชรีย์ เมืองไทย

พนักงานราชการ

7

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมหัวหน้างานสวัสดิการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชี
หัวหน้พางานประชาสัมพันธ์
การผลิตพืชผัก
งานฟาร์มปาล์มน้ามัน
การปลูกพืชไร้ดนิ เบื้องต้น งานฟาร์มพืชไร้ดนิ

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
ตาแหน่ง
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ปฏิบัตกิ ารนาเที่ยว
ผูช้ ่วยหัวหน้างานแนะแนวฯ
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า งานฟาร์มประมง
ไทยศึกษาสาหรับการท่องเที่ยว ประจางานลูกเสือ
ธุรกิจการบินและการจาหน่ายบัตประจ
รโดยสาร
างานศูนย์บ่มเพาะฯ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่ธรุ การฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
เจ้ าหน้าทีง่ านปกครองหอพักหญิง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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รวม

ลู กจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
13. นางสาวสุนิษา ช่วยทอง
14. นายประเสริฐ ปานมาตย์
15. นางสาวศศิวมิ ล สัตย์มั่ น
16. นายสัจพร เกิดสมการ
17. นายประยุทธ์ ภู่ทบั ทิม
18. นายนที ลิ่มทอง
19. นายศรเทพ เพชรลูก
20. นางพิมพ์ใจ มะศิริ
21. นายฐากรพันธ์ เจริญสุข
22. นางสุชาดา เจริญสุข
23. นายนนทวัฒน์ กัณหกุล
24. นายวัชระ มะศิริ
25. นายพรสวัสดิ์ นามเสน
26. นางขวัญตา หาญชนะ
27. นายสุรศักดิ์ ตันยุชน
28. นางสิริเพ็ญ มะศิริ
29. นายสุรัตน์ สวยรูป
30. นางดวงลักษ์ รักษาสรณ์

คน
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ป.6
ปวช.
ปวส.
ม.3
ม.3
ม.3
ม.3
ป.ตรี
ม.3
ม.3
ม.3
ป.ตรี
ปวส.
ปวช.

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
ตาแหน่ง
ครูผู้สอน

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจ้ าหน้าทีง่ านปกครองหอพั กหญิ ง
เจ้ าหน้าทีง่ านปกครองหอพั กชาย

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

จนท.งานผลิตฯ(พืช)
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถแทรกเตอร์
คนงานกิจ การเกษตร(งานอาคารฯ)

คนงานกิจการเกษตร(พืข)
คนงานกิจการเกษตร(พืข)

นักการภารโรง
ยาม
ยาม
ยาม
นักการภารโรง
คนงานกิจการเกษตร(สัตว์)
คนงานกิจการเกษตร(สัตว์)

จ้างเหมา
จ้างเหมา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนือ่ ง
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้ น
1. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
- สาขาวิชา/งาน การเกษตร
- สาขาวิชา/งาน การผลิตพืช
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์
- สาขาวิชา/งาน ผลิตสัตว์น้า
- สาขาวิชา/งาน ช่างเกษตร
- สาขาวิชา/งาน อุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน พืชสวน
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การท่องเที่ยว
- สาขาวิชา/งาน การท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
4. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน ................................

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ปวช.1
165

ระดับ ปวช.
ปวช.2
99

50
15
15
15
25
15

24
11
14
19

นักเรียน/นักศึกษาประจาปี พ.ศ. 2564
ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2
ป.ตรี 1
ป.ตรี 2
86
65
90
17
10
4
13
17
15
20
15

15

22

13

15

9

12

................... คน
400 คน

505
91
36
33
28
61
15
77
38
22

62
18
7

50

15

ทัง้ ปีการศึกษา (2564) รวมทัง้ สิน้

รวมทั้งสิ้ น

36
18

3

720 คน

2.3 หลกสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น
2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.

200 คน
............... คน

2.5 หลักสูตรอื่น ๆ 120 คน

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

34,740,857 บาท
5,573,080 บาท
2,200,000.00 บาท
3,373,080.00 บาท
29,167,777 บาท
16,233,687 บาท
1,040,000 บาท
7,806,500 บาท
2,093,000 บาท
1,994,590 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

34,740,857 บาท
16,233,687 บาท
12,576,943.00 บาท
2,491,720.00 บาท
1,165,024.00 บาท
1,040,000 บาท
-

100,000.00 บาท
140,000.00 บาท

- ค่าสาธารณูปโภค
800,000.00
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
-หลังคาคลุมเอนกประสงค์ ขนาด20.40x66 ม.
7,806,500.00
งบเงินอุดหนุน
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน
250,000
- ค่าใช้สอย
200,000
- ค่าวัสดุ
1,343,000
- ค่าสาธารณูปโภค
300,000
งบรายจ่ายอืน่
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน
117,600
- โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
500,000
- โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา
50,000
- โครงการปลูกจิตสานึกรัษาทรัพยากรป่าไม้
70,000
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
20,000
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
135,000
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
19,990
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
22,000
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ 50,000
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน 250,000
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
38,400
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศกึ 500,000
ษา)
- โครงการผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
32,000
รายได้สถานศึกษา
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสาธารณูปโภค
- โครงการ

บาท

บาท
7,806,500 บาท
บาท
บาท
บาท
2,093,000 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,994,590 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
5,573,080 บาท

3,183,360
529,318
998,000
220,635
105,000
536,767

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
หน่วย : บาท
แผนการใช้จ่ายเงิ นปีตามแผนปฏิบัตกิ าร (ปี 2564) แหล่งเงิ น ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

-

-

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่ นยนต์

-

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้

-

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
1.โครงการ
2.โครงการ
สนับสนุน
พัฒ นาการศึกษา
ค่าใช้จ่ ายในการ อาชีพตามแนว
จั ดการศึกษา
พระราชดาริ

รวม

ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

16,233,687
11,165,743

11,165,743

11,165,743

เงิ นวิทยฐานะ

873,600

873,600

873,600

เงิ นประจาตาแหน่ง

537,600

537,600

537,600

2,491,720

2,491,720

1,165,024

1,165,024
-

ค่าครองชีพลูกจ้าง

-

- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่า)

4,067,520

16,233,687

2,491,720

-

ค่าจ้างชั่วคราว
- งบดาเนินงาน

-

-

เงิ นอื่น ๆ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

-

บกศ.

- งบบุคลากร

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

-

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิ น

เงิ นเดือนข้าราชการ

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

16,233,687

เงิ นรายได้

900,000
-

100,000
-

-

-

-

-

-

-

200,000
-

1,165,024
350,000
-

-

3,383,520

3,383,520

684,000

684,000

415,086

965,086

150,000

150,000

150,000

150,000

350,000

157,286

707,286

350,000

50,000

600,000

350,000
-

เงิ นค่าตอบแทนนอกเวลา
เงิ นค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้
- ค่าใช้สอย

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

200,000

350,000

200,000

350,000

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่า)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ

-

ค่าซ่อมครุภัณฑ์

-

ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

-

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงิ นสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ

107,286
-

-

-

-

-

-

-

-

-

107,286

-

-

วัสดุสานักงาน

-

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-

-

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

วัสดุการศึกษา

-

-

-

วัสดุงานบ้านงานครัว

-

วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

-

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)

107,800

107,800

ค่าโทรศัพท์

20,000

20,000

ค่าไปรษณีย์

25,000

ค่าไฟฟ้า

800,000

-

-

-

-

-

800,000

800,000

7,806,500

7,806,500

ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
- งบลงทุน

-

-

-

25,000
800,000

62,800

62,800

228,600

8,035,100

3.1 ครุภัณฑ์
1.เครื่องคัดไก่ไข่ 1 เครื่อง

22,000

22,000

2.รถสามล้อบรทุก 2 คัน

151,100

151,100

3.เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ 3 เครื่อง

25,200

25,200

4. ตู้ฟักลูกไก่ 1 ตู้

10,800

10,800

5. เครื่องปั้ มน้า

19,500

19,500

3.2 สิ่งก่อสร้าง
หลังคาคลุมเอนกประสงค์ ขนาด 20.40*66 ม.

7,806,500

7,806,500

............................................
- งบเงิ นอุดหนุน

-

-

-

7,806,500

แผนปฏิ- บตั ริ าชการประจ
าปี 2564- วิทยาลั- ยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่
-

-

- โครงการ

33,899

127,400

10,000

-

-

171,299

2,152,000

-

2,152,000

914,900

3,238,199

โครงการ เลี้ยงไก่ไข่

-

150,000

150,000

150,000

โครงการ เลี้ยงสุกร

-

100,000

100,000

100,000

โครงการ เพาะฟักลูกไก่จาหน่าย

15,000
35,000

โครงการ เพาะพันธุป์ ลาคาร์ฟ

15,000

-

35,000

-

-

โครงการสวนปาล์มน้ามัน
30,000

350,000

15,000
35,000

350,000

350,000

30,000

-

30,000

โครงการ เลี้ยงโค

-

-

-

โครงการ เลี้ยงแพะ

-

-

-

โครงการ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา

-

-

-

โครงการ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและบุคลากร

-

-

-

10,000

-

10,000

โครงการ สวนยางพารา

10,000

โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศถานศึกษา

-

6,000

6,000

โครงการ ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

-

-

-

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี งปม.2564

-

-

-

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์ม (อาหารปลอดภัย)

-

50,000

50,000

50,000

โครงการ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

-

โครงการ ซ่อมบารุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

-

10,000

10,000

โครงการ พัฒนางานโรงงานไบโอดีเซล

-

-

-

โครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ

-

-

-

โครงการ พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการอบรม

-

-

-

5,000

-

5,000

โครงการ ผลิตน้าดื่มเพื่อจาหน่าย

5,000

6,000

-

70,000

โครงการ ประกวดแผนธุรกิจ

-

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน

-

โครงการ ส่งเสริมผลิตผลการค้า

-

-

-

โครงการ สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ามัน

-

-

-

โครงการ ระดมทรัพยากรจัดการอาชีวศึกษา(MOU)

-

-

-

32,000

37,000

5,000

โครงการ พัฒนาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่
โครงการ บริการตกแต่งสถานที่

5,000
5,500

5,000

-

80,000

5,000

32,000

5,000

30,000

35,000

-

-

-

5,000

-

5,000

5,500

-

24,500

30,000

โครงการ วัสดุเกษตรและชลประทาน

-

-

70,000

70,000

โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว

-

15,000

15,000

30,000

โครงการ อบรมและพัฒนาบุคลากร

-

-

-

โครงการ พัฒนางานบุคลากร

-

-

-

โครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากร

-

-

-

โครงการ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ

-

-

-

2,400

2,400

-

2,400

-

-

-

7,000

7,000

-

7,000

โครงการ วัสดุไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์

โครงการ ส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โครงการ จ้ดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์งานพัสดุ
โครงการ จัดทาประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์วทิ ยาลัย
โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์

-

โครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น

-

โครงการ ซ่อมแซมยานพาหนะ
20,000

โครงการ งานทะเบียน

15,000

300,000

-

-

20,000

-

70,000
300,000

150,000

150,000
20,000

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์

-

โครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

-

-

โครงการ จัดซื้อวัสดุงานเอกสารการพิมพ์

-

-

-

โครงการ ศูนย์วทิ ยบริการ

-

-

-

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูสู่ประเทศไทย

-

-

-

5,000

-

5,000

โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5,000

24,000

70,000

300,000

24,000

24,000
100,000

100,000
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โครงการ เตรียมความพร้อมการเข้าสอบ V-Net ของนักเรียน ระดับ ปวช.3

-

-

-

โครงการ พัฒนาห้องสือ่ การเรียนการสอน(สตูดโิ อสาหรับผลิตสือ่ การสอนออนไลน์ )

-

-

-

โครงการ ปรับปรุงอาคารโสตทัศนูปกรณ์

-

-

-

โครงการ ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ(ทวิภาคี)

-

-

-

โครงการ ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ(นศ.ปกติ)

-

-

-

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนอาคารช่างเชือ่ ม

-

-

-

9,000

-

9,000

โครงการ สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพร

9,000

โครงการ ค่าวัสดุหนังสือและวารสารห้องสมุด
โครงการ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีสฝี่ ่าย

1,000

โครงการ พัฒนาห้องสมุด

3,500

โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด
โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 2,899

-

-

-

1,000

-

1,000

3,500

-

400

3,900

-

-

15,000

15,000

-

-

-

2,899

-

2,899

โครงการ อนุรกั ษ์พันธุป์ ลาน้าจืด

-

โครงการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

-

10,000

10,000

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

-

3,200

3,200

โครงการ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ภาค ชาติ ครัง้ ที่ 42

-

โครงการ ประชุมผูป้ กครอง

-

22,000

22,000

โครงการ มอบทุนการศึกษา

-

-

-

โครงการ ติดตามการมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา

-

-

-

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-

-

-

โครงการ จัดซือ้ ครุภัณฑ์สนับสนุนชมรม TO be number one

-

-

-

โครงการ สนับสนุนชมรม TO be number one

-

-

10,000

-

โครงการ สวัสดิการพยาบาล

10,000

-

22,000

15,000

15,000
10,000
3,200

250,000

250,000

105,000

115,000

โครงการ สวัสดิการหอพักนักศึกษาชาย-หญิง

-

โครงการ สวัสดิการอาหารนักศึกษาปฏิรปู

-

1,023,000

1,023,000

1,023,000

โครงการ กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-

30,000

30,000

30,000

โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม

-

โครงการ จิตอาสาเพือ่ พัฒนาชุมชน

-

โครงการ กีฬาและนันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด
โครงการ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ

-

-

-

-

2,000

2,000

2,000

-

15,000

15,000

15,000

-

4,800

4,800

4,800

-

-

- สารองเพือ่ สนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง
พืน้ ที่
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โครงการ : ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษา
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ภายใต้โครงการ งานวิจัย
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พงึ ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งเป้าด้าน
การเกษตรเน้นความเป็นเลิศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้ทุก
ด้ า น เป็ น Smart Farmer จึ ง มี ค วามจำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การเรี ย นรู้ เน้ น การใช้ ง านวิ จั ย โครงการ
สิ่งประดิษฐ์เป็นฐานให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ การคิดค้น สร้างและสรุปข้อความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้
พัฒนากระบวนการคิด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
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ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก
กระตุ้น จุดประกายและบอกแหล่งความรู้ที่ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้อย่างหลากหลาย เกิดการเรียนรู้มากที่สุด
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการเรียนรู้แบบการใช้งานวิจัย โครงการ สิ่งประดิษฐ์เป็นฐาน เป็นการจัด
กระบวนการเรี ย น การสอนที่ ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ว ม เปิ ด โอกาสให้ เด็ ก แสวงหาความรู้ แสดงความคิ ด เห็ น
แสดงออกตามความสามารถและวันที่เหมาะสม สถานศึกษามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้นำ
ความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ด้วยการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่ อให้กำลังคนภาคเกษตร
ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไป
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
7.2 เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ให้นักเรียนนักศึกษาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
7.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณาชันทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
เชิงปริมาณ
นักศึกษาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยอย่างน้อย 20 เรื่อง และได้เผยแพร่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยอย่างน้อยในระดับจังหวัด อย่างน้อย 10 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยได้รับการคัดเลือกให้มีการประกวด
จัดแสดงหรือเผยแพร่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ หรือผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ระดับเหรียญทองแดง
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
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.

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย
2ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักศึกษาจัดทำสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
3.นักศึกษาจัดทำโครงร่างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
เพื่อขอความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา
4.ครูที่ปรึกษาขออนุมัติใช้งบประมาณในการจัดทำ
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยในลักษณะการบูรณาการวัสดุ
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ร่วมกันในกรณีทสี่ ามารถใช้ร่วมกันได้
5.ครูที่ปรึกษาพิจารณาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัด
ระดับภาคหรือระดับชาติตามลำดับขั้นตอน
6.ประเมินผลโครงการและรายงานผลต่อหัวหน้า
สถานศึกษาและสำนักวิจยั และพัฒนาอาชีวศึกษา

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (30,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์
(30,000) งบวิจัยฯ
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
(30,000)
11. ผลที่คาดว่าได้รับ
11.1 วิทยาลัยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา
11.2 ผลงานของนักศึกษาบางส่วนสามารถนำไปต่อยอดเป็นแผนธุรกิจ
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
12.1 ติดตามการดำเนินงานจากครูที่ปรึกษาการทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานวิจัย
12.2 ประเมินผลโครงการจากจำนวนชิ้นงานที่นักศึกษาจัดทำและจำนวนผลงานที่ได้เผยแพร่ในระดับ
ต่าง ๆ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ : ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและบุคลากร
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
แผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในมิติ
ของการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ การจัดการอาชีวศึกษามีภาระหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาศักยภาพคน
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เพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดการศึกษาให้สอดคล้ องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจังดำเนิน การส่ งเสริมสนั บสนุนให้ ผู้ ส อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนดำเนินวิจัย
จัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ล ะระดับ ส่วนบทบาทหน้าที่หลั กของครู
นอกจากเป็นผู้ ดูแลจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้วยังมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของภาคการเกษตร ทั้ ง ทางด้ า นการพั ฒ นากำลั ง คนและการวิ จั ย พั ฒ นานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการเกษตรของประเทศ
7. วัตถุประสงค์
7.1 ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
7.2 ส่งเสริมให้ครูจัดทำนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการพัฒนาการเกษตร
7.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำเร็จ
8.1เชิงปริมาณ 1. ครูจัดทำงานวิจัยอย่างน้อย 20 เรื่อง/ภาคเรียน
2. ครูจัดทำงานนวัตกรรมอย่างน้อย 5 ชิ้นงาน
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อย 15 เรื่อง
8.2 เชิงคุณภาพ
1. ผลงานวิจัยได้รับรางวัล
2. นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลำดับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
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 ประชุมคณะกรรมการงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
2 ประชุมชี้แจงการทำงานวิจัยและ
นวัตกรรม
3 ครูเสนอเค้าโครงงานวิจัย/นวัตกรรม
4 ครูดำเนินการวิจัย/จัดทำนวัตกรรม
5 ครูรายงานผลการวิจัย/นวัตกรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ลำดับ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6. เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับ
สถานศึกษา
7 เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมระดับอื่น
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (35,000) ได้แก่
ที่
1
2
3

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

หมายเหตุ
บูรณาการร่วมกับ

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

(35,000) ค.พัฒนาศักยภาพ
ครูฯ 4.0

รวม

(35,000)

11. ผลที่คาดว่าได้รับ
11.1 ผู้เรียนได้ใช้นวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้
11.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแนวทางในการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตร
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
12.1 คณะกรรมการงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ตรวจสอบเค้าโครงงานวิจัย/โครงร่างนวัตกรรม
12.2 คณะกรรมการฯ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินวิจัย/จัดทำนวัตกรรม
12.3 คณะกรรมการฯ ประเมินรายงานการวิจัย/นวัตกรรม
12.4 สรุปผลการจัดทำงานวิจัย/นวัตกรรม

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นายวิสูตร มาศชาย งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานงานและความร่วมมือ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจข้อ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 9 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับบริการจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพในหารบริการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้โครงการ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นก็ยังเป็นการนำเสนอข้อมูล
ต่างๆให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งปัจจุบัน
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เป็ นการนำเสนอในช่องทางที่มีความจำเป็ นมาก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูล
จำเป็ น สำหรับ ระบบสารสนเทศพื้ น ฐาน ได้ แก่ ข้อมูล สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือ งสั งคม ความ
ต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ ในการจัดทำระบบสารสนเทศ
พื้นฐานของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่มีระบบสารสนเทศใช้งานแต่อยู่ภายใต้ระบบฮาร์ดแวร์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ คือไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการทำให้เกิดปัญหา ประกอบกับระบบไฟฟ้า
ของวิทยาลัยฯ ไฟตกและดับบ่อยครั้ง ความเสียหายที่จะมีกับระบบถ้าระบบรันอยู่ในขณะจะเกิดความเสียมาก
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ทำงานเฉพาะด้าน และรองรับการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการลงทุน
ทางด้าน ฮาร์ดแวร์จะต้องลงทุนสูง ทางศูนย์ข้อมูลเลยคิดว่าการเช่าพื้นที่โฮสที่น่าเชื่อถือเพื่อเก็บข้อมูลของ
เว็บไซต์จะคุ้มกว่าเพราะเสียค่าใช้จ่ายต่อปีไม่สูงมาก พร้อมทั้งยังมีการซับพอร์ตเมื่อระบบมีปัญหาทำให้หมด
ปัญหาเรื่องระบบล่ม
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
เพื่อให้วิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานพร้อมใช้งานตลอดเวลา สถานศึกษามีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องเช่าโฮสสำหรับเก็บเว็บไซต์และต้องมีโดเมนเนมเพื่อรองรับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ใช้สำหรับ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกปี
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.2.1 ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
8.2.2 วิทยาลัยฯมีระบบที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบสารสนเทศ
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศพร้อมใช้งาน
8.2.2 ป้องกันความเสียในระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้น
8.2.3 มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบ
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

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.เขียนโครงการขออนุมัติ
2.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
3.ดำเนินการจัดซื้อ
4.กิจกรรมค่าบริการ Internet
6.กิจกรรมค่าเช่าโฮสและโดเมนเนม
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 68,165 บาท ได้แก่
ที่
1
2

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
1.ค่าเช่าโฮสสำหรับเก็บเว็บไซต์และค่า
โดเมนแนม
2.ค่าเช่า Internet รายเดือน
3.ค่าบริการ Internet

รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1

6,000

6,000

12 เดือน
10 เดือน
-

5,000
280
-

(60,000)
(2,800)
68,800

รวม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยสามารถเผยแพร่ระบบสารสนเทศพื้นฐาน และข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
2. ผู้ใช้บริการสารสนเทศมีความสะดวกขึ้น
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
เว็บไซต์วิทยาลัยใช้งานได้ตลอดเวลา
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
พอเหมาะกับขนาดขององค์กร
- หลักความมีเหตุผล
มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

งบสาธารณูฯ
งบสาธารณูฯ
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- หลักความคุ้มกันที่ดี
การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
นายวิสูตร มาศชาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นายวิสูตร มาศชาย งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่าย แผนงานงานและความร่วมมือ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจข้อ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 7 พัฒนาระบบสารธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพฯ
ภายใต้โครงการ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พงึ ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอข้อมู ลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นก็ยังเป็นการนำเสนอข้อมูล
ต่างๆให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งปัจจุบัน
เป็ นการนำเสนอในช่องทางที่มีความจำเป็ นมาก เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูล
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จำเป็ น สำหรับ ระบบสารสนเทศพื้ น ฐาน ได้ แก่ ข้อมูล สถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือ งสั งคม ความ
ต้องการของชุมชน สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างและภารกิจ ในการจัดทำระบบสารสนเทศ
พื้นฐานของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่มีพื้นที่กว้างมาก คณะวิชาต่างๆก็จะกระจายตัวออกไปในส่วนต่างๆ
ของ
วิทยาลัยฯ ทำให้การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้ยาก เพราะระบบไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด การ
เข้าถึงก็จะมีแค่บางส่วนทำให้การติดต่อสื่อสานและการเรียนรู้ ของทั้งครูและนักเรียนเกิดการติดขั้นและไม่
ต่อเนื่อง และจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการให้การเข้าถึงให้ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่าเดิม ทางศูนย์ข้อมูลเลยเห็นควรจะขยายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่วนทีมี
การจัดการเรียนการสอน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึน้
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.2.1 ความพึงพอใจในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 วิทยาลัยฯ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

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.สำรวจพื้นที่ หาข้อมูลปรึกษาผู้ให้บริการ
2.เขียนโครงการขออนุมัติ
3.ขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
4.ดำเนินการจัดซื้อ
5.สรุปและประเมินโครงการ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (30,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าจ้าง
1
(6,000)
(6,000)
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์
-อุปกรณ์ในการติดตั้ง 1 ชุด
(24,000) (24,000)
รวม
(30,000) (30,000)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยสามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยใช้งานได้ครอบคลุม
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
- พอเหมาะกับขนาดขององค์กร
- หลักความมีเหตุผล
- มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
- การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
นายวิสูตร มาศชาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท”
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางประนอม อาจหาญ, น.ส.อติพร เล็กขำ ฝ่ายแผนงานงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ข้อ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการสถานศึกษาให้มีคุณธรรม บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ข้อที่ 3.2.1 การบริหารสถนศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำปีอย่างมีส่วนร่วม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็ น การกำหนดทิศ ทางหรือ แนวทางการดำเนิ น งานในอนาคตขององค์ กร เป็ น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่ว ยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริห ารภาครัฐ จึงเน้ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐมีการใช้แ ผนกลยุทธ์ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้ สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
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การประจำปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณและแผนรายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจึงได้จัดทำโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำเร็จ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประชุมบุคลากรในการเขียนโครงการเสร็จสมบูรณ์เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกสถานที่
2. เพื่อประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ภายในสถานศึกษา
3. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้งานแผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติงานจริงให้มากที่สุด
5. เพื่อให้สถานศึกษามีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่และนโยบายของ สอศ.อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 จัดประชุม(ครั้งที่ 1)เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน 50 คน เป็นเวลา 2 วัน
8.2.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ (ครั้งที่ 2) จำนวนผู้เข้าประชุม 20 คน
8.2.3 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 เล่ม
8.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เป็น
เครื่องมือใน การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของ สอศ.
อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

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.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.ประสานแจ้งเลขาคณะกรรมการสถานศึกษานัด
ประชุม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับกลยุทธ์และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (2 ครั้ง)
4.จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี2564
5.ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2564
6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (95,555) บาท (บูรณาการกับโครงการ
สถานศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาท)
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกจำนวน 2 คนๆ ละ
4 ช.ม.
2,400
4,800
2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 1 คน 2
2 ช.ม.
600
1,200
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
2 ค่าใช้สอย
1.ค่าที่พัก จำนวน 25 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท
25 ห้อง
1,200
30,000
2. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 55 คนๆ ละ 300 บาท
55
300
16,500
จำนวน 1 มื้อ (21 ก.ย.63)
3. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 46 คน ๆ ละ 300 บาท
46
300
13,800
จำนวน 1 มื้อ (22 ก.ย.63)
4.ค่าอาหารมื้อเย็น จำนวน 46 คน ๆ ละ 350 บาท
46
350
16,100
จำนวน 1 มื้อ
4.ค่าอาหารเบรก จำนวน 46 คน ๆ ละ 50บาท
46
50
2,300
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จำนวน 3 มื้อ
5. ค่าอาหารเบรกมื้อเช้า(พิธีเปิด) 65 คน ๆ ละ 50
บาท จำนวน 1 มื้อ (21 ก.ย.63)

65

6. ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 3
วัน

3

ค่าวัสดุ
1. กระดาษทำเกียรติบัตร(180แกรม)
2. กระดาษ A4
3. หมึกพิมพ์ บราเธอร์ TN3320
4. หมึกพิมพ์ แอปสัน L3110
5. ซองพลาสติก A4ขยายข้าง
6. ปากกา
7. ช่อบูเก้
รวม

2 รีม
1 กล่อง
1 กล่อง
1 ชุด
5 โหล
2 กระป๋อง
6 ช่อ

50

3,250

25

1,500

160
625
2,190
1,000
264
250
25

320
625
2,190
1,000
1,320
500
150
(95,555)

ประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำเร็จตามกำหนด
2. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำเร็จตามที่กำหนด
3. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 เล่ม
4. วิทยาลัยฯ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
กรม และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. บันทึกข้อความขออนุญาตเชิญประชุม
2. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
3. แบบประเมินผล
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
- ใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะและจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล
- การตัดสินใจกิจกรรม โครงการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลงบประมาณและความจำเป็น
- หลักความคุ้มกันที่ดี
- มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
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- ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรม โครงการอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

นางสาวอติพร เล็กขำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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ตารางอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท
วันที่ 21-22 กันยายน 2563
เวลา
วัน
21 ก.ย.63

9.00-10.00น.

การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
โดย
คุณไพโรจน์ บุตรแขก
อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน สพป.กระบี่

ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

13.00-14.30น.

14.00-16.30น.

ชี้แจงและปฏิบัติการ กฎหมาย และระเบียบ
ทบทวนแผนพัฒนา
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การศึกษาและจัดทำ การบริหารพัสดุภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการ
โดย
ประจำปีงบประมาณ
คุณธันยพร คงเพชร
พ.ศ. 2564 และจัดทำ
คลังจังหวัดกระบี่
สผ.
โดย
ผอ.มณี วรรณสอน
รอง ผอ.ประนอม อาจหาญ

18.00-20.30น.
16.30-18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น

ลงทะเบียน พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง
การขับเคลื่อน สถานศึกษามุ่งสู่
อาชีวศึกษาคุณภาพสูง รองรับ
ศตวรรษที่ 21
โดย
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
อาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

10.00-12.00น.

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

22 ก.ย.63

8.30-9.00น.

บรรยายพิเศษและ
กิจกรรมเสริมสร้างการ
ทำงานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ
โดย
คุณอำนาจ โมราวรรณ
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต

ครูอติพร เล็กขำ
ปฏิบัติการจัดทำแผนงาน โครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564(ต่อ)/และนำเสนอ
ผลงาน

16.30-17.00 น.
ประเมินผลและพิธีปดิ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

หมายเหตุ
1) รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
2) รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น เวลา 12.00-13.00น. และเวลา 16.30-18.00 น.
3) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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โครงการ ผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางจุรีย์ วงษ์สามารถ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใต้โครงการ ผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการบริโ ภคจากการ
ผลิตน้ำบาดาล เขต 6 จังหวัดตรัง ดังนั้น วิ ทยาลัยฯ จึงมีนโยบายดำเนินการพัฒนาเป็นน้ำดื่มบรรจุ ขวด เพื่อ
สะดวกต่อการบริโภคภายใต้ตรา “อาชีวะเกษตรกระบี่” และเป็นน้ำดื่มที่ผ่านการตรวจรับรองจาก อย. ถูกต้อง
ตามกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น น้ ำ ดื่ ม ที่ ป ลอดภั ย อี ก ทั้ งเป็ น การฝึ ก อาชี พ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ มี
ประสบการณ์ในการผลิตน้ำดื่มและสร้างรายได้ในระหว่างเรียน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

1. เพื่อผลิตน้ำดื่มที่ถูกสุขอนามัย
2. เพื่อเป็นธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ผลิตน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ อนามัย จำหน่ายแก่บุคลากรในวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
8.1.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
8.1.3 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ผลิตน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร จำนวน 2,000 ขวด/ปี
8.2.2 ผลิตน้ำดื่มขนาด 600 มิลิลิตร จำนวน 120 แพ็ค/ปี
8.2.3 มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่ม 20,000 บาท
8.2.4 นักเรียนได้รับความรู้และทักษะในการผลิตน้ำดื่มจำนวน 5 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.1.2 วางแผนการดำเนินงาน
9.1.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
9.1.4 ดำเนินโครงการบ่มเพาะนักศึกษา/ผลิตน้ำดื่ม
9.1.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนการดำเนินงาน
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
4. ดำเนินโครงการบ่มเพาะนักศึกษา/ผลิตน้ำดื่ม
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ

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.
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- วัสดุผลิตน้ำดื่ม
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

5,000
5,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภค
2. นักเรียน นักศึกษา ที่ทักษะประสบการณ์จากการทำธุรกิจผลิตน้ำดื่ม
3. นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จำนวน 5 คน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. รายงานผลโครงการเมื่อสิ้นสุด
2. นักเรียนผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพของครอบครัวได้
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล :
การตัดสินใจแต่ละกิจกรรมอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลงบประมาณและความจำเป็น
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตัดสินใจในแต่ละกิจกรรม

นางจุรีย์ วงษ์สามารถ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ สวนยางพารา
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา งานฟาร์มพืชศาสตร์
นางสาวอรวรรณ คำนึงการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้โครงการ งานฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ผลผลิตที่ได้จากยางพาราคือ น้ำยาง ซึ่งกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพที่ดีนั้น เกิดจากการบำรุง รักษาให้ต้นยางมีความสมบูรณ์มากพอ ประกอบด้วย
เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ พร้อมต่อกระบวนการผลิตด้วย
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสวนยางพารามีความพร้อมและเหมาะสมในการใช้และเป็นแหล่ง
ฝึกฝน ศึกษาดูงานให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ
2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ สวนยางพาราจำนวน 35 ไร่ มีผลผลิต
8.1.1 ได้ผลผลิตน้ำยางสด, เศษยาง 10,000 ก.ก./ปี
8.1.2 มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 50,000 บาทต่อปี
8.2 เชิงคุณภาพ สวนยางพารามีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้
8.2.1 ต้นยางพาราให้ผลผลิตน้ำยางมากขึ้น
8.2.1 สภาพต้นยางมีความสมบูรณ์มากขึ้น
8.2.3 สภาพสวนยางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดจ้าง
3. ดูแลรักษา
4. เก็บเกี่ยวผลผลิต
5. นำนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติ
6. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1
2
3

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-ค่าปุ๋ยเคมี
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าครุภัณฑ์

4

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
-

หมายเหตุ
-

30,000
รวม

-

30,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ผลผลิตน้ำยางสด, เศษยาง 10,000 ก.ก./ปี
2. รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 50,000 บาท/ปี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ผลผลิตน้ำยางสด, เศษยางเพื่อจำหน่ายตามความต้องการของตลาด ตามศักยภาพในการ
ผลิตและจำหน่าย
- หลักความมีเหตุผล :
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอายุการให้ผลผลิตยาวนาน ดังนั้นอายุการให้ผลผลิตก็ผูกพันกับ
การบำรุงรักษาและการจัดการในกระบวนการเก็บเกี่ยว
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การผลิตน้ำยางสด เศษยาง ที่ได้คุณภาพ มาตรฐานต้องดำเนินการผลิตและควบคุมการผลิต
ให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด

นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา

นางสาวอรวรรณ คำนึงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

~ 55 ~

โครงการ สวนปาล์มน้ำมัน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา งานฟาร์มพืชศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ วิจัยสร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้โครงการ งานฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
การเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จัดการศึกษาด้านเกษตรกรรมและปัจจุบันวิทยาลัยฯ
ได้ดำเนินการปลูกปาล์มน้ำมันไปแล้วประมาณ 350 ไร่ ซึงปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในท้องถิ่น
ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการดูแลเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้นและเพื่อฝึกนักศึกษาด้านการ
เรียนการสอน ตลอดจนให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนและเกษตรกรทั่วไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ
2. เพื่อดูแลจัดการสอนให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้น
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 เก็บผลผลิตปาล์มทะลายสดได้คุณภาพดี 486, 788.54 กิโลกรัม/ปี (486.788 ตัน)
8.1.2 จำหน่ายผลผลิตปาล์มทะลายได้ 1,769,886.50 บาท
8.1.3 ฝึกนักศึกษาและเกษตรกรจำนวน 100 คน/ปี
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มทะลายคุณภาพดี
8.2.2 นักศึกษาและเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเรื่องการปลูก การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม
3.ดำเนินโครงการกิจกรรม
4. สรุปและรายงานผลโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1
ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างใส่ปุ๋ยปาล์ม
2 ครั้ง 25,000
50,000
- ค่าจ้างตัดแต่งทางปาล์ม
2 ครั้ง 75,000
150,000
- ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์ม
300,000
3
ค่าวัสดุ
-ปุ๋ยเคมี
2 รอบ 230,000
460,000
-โบรอน
4
ค่าครุภัณฑ์
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 มีนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจำนวน 100 คน
10.2 จำหน่ายผลผลิตได้ 486,788.54 กิโลกรัม/ปี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

350,000
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- หลักความพอประมาณ
ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- หลักความมีเหตุผล
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งผู้เรียนภายในและภายนอก
- หลักความคุ้มกันที่ดี
มีเงินพัฒนาวิทยาลัยฯ ด้านต่าง ๆ
นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ เลี้ยงไก่ไข่
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประพล ชีพวรรณ งานฟาร์มสัตวศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนางานฟาร์มต้นแบบ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ งานฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ไก่ไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาค่อนข้างสูง และมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการผลิตไก่ไข่
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงมีไข่ไก่คุณภาพดีสำหรับบริโภค และเป็นการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิทยาลัยฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ขึ้น
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสร้างรายได้จากการจำน่ายไข่ไก่และไก่ปลดระวางปีละไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา
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4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 เป็นแหล่งของการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน
8.1.2 มีรายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่และไก่ปลดระวางไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 เป็นแหล่งในการเรียนรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คน
8.2.1 เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่แก่เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 5คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. ทำการคัดทิ้งแม่ไก่ชุดเก่า
2. เขียนโครงการเลี้ยงไก่รุ่นใหม่
3. สรุปรายรับ รายจ่าย
4. ซ่อมแซมคอก
5. คัดไก่ที่ให้ผลผลิตต่ำ
6. สั่งไก่สาวรุ่นใหม่
7. ทำการเลี้ยงและการสุขาภิบาลอื่น ๆ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1
2
3

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-ค่าอาหารและเวชภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องพ่นยาแรงดันสูง
-เครื่องคัดไข่ไก่
รวม

4

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา

850 ก.ส.

430

1 เครื่อง
1 เครื่อง

(8,000)
(22,000)

รวม

หมายเหตุ

150,000
(8,000) ค.จัดหาครุภณั ฑ์
(22,000)
“
150,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างรายได้เข้าวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 20 คน
3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1.สรุปรายรับ รายจ่ายในทุก ๆ เดือน
2.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุก 3 เดือน
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : เลี้ยงไก่ไข่ในจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในชุมชน
- หลักความมีเหตุผล : เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร
- หลักความคุ้มกันที่ดี : จัดการการสุขาภิบาลตามหลักการสุขาภิบาล

นายประพล ชีพวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ เลี้ยงสุกร
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประพล ชีพวรรณ งานฟาร์มสัตวศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนางานฟาร์มต้นแบบ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ งานฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื้อสุกรเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถนำมาประกอบอาหารได้
หลายชนิด ด้วยเหตุที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีการสอนวิชาการเลี้ยงสุกร การผลิตสุกรและ
โครงการเลี้ยงสุกร จึงเป็นการสมควรที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตลูกสุกรพันธุ์ด
ออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นแหล่งของการศึกษาเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติแก่นักศึกษา อีก
ทัง้ เป็นแหล่งของการเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงสุกร
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนวัสดุฝึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 25 คน
2. เพื่อสร้างรายได้จากการจำน่ายสุกรไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
3. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสุกรพันธุ์ดีสู่เกษตรกร
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4. เป็นแหล่งของการศึกษาและเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ผลิตลูกสุกรได้ทั้งปีไม่น้อยกว่า 140 ตัว
8.1.2 มีรายได้จากการจำหน่ายลูกสุกรและสุกรขุนไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
8.1.3 เป็นแหล่งของการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าปีละ 25 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจนสามารถไปแข่งขันทักษะสุกรในกิจกรรมอกท.ไม่น้อยกวา 4 คน
8.2.1 ผลิตสุกรพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จำหน่ายแก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 10 ตัว
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. ขออนุมัติโครงการ
2. ซ่อมแซมคอก
3. ซื้อสุกรแม่พันธุ์เข้ามาใหม่
4. ทำการเลี้ยงและการสุขาภิบาลอื่น ๆ
5. สรุปรายรับ รายจ่าย
6. จำหน่ายสุกรขุนและลูกสุกร
7. คัดทิ้งสุกรที่ให้ผลผลิตไม่ดี
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่ หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-ค่าอาหาร
290 กส.
490
98,000
-ค่ายาและอื่น ๆ
2,000
4 ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่
1 เครื่อง
(8,400)
(8,400) ค.จัดซื้อครุภณั ฑ์
รวม
100,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่า 25 คน
2. สร้างรายได้เข้าวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ติดตามรายรับ รายจ่ายในทุก ๆ เดือน
2. ประชุมพนักงานที่เกี่ยวข้องทุก ๆ สิ้นเดือน
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : เลี้ยงสุกรจำนวนที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปตามกำลังแรงงานที่มี
- หลักความมีเหตุผล : มีการเรียนการสอนทางด้านการเลี้ยงสุกร จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาการจัดการ
ระบบงานฟาร์มให้เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้
- หลักความคุ้มกันที่ดี : สุกรเป็นสัตว์ที่ให้ผลกำไรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ
นายประพล ชีพวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ เพาะฟักลูกไก่จำหน่าย
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประพล ชีพวรรณ งานฟาร์มสัตวศาสตร์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนางานฟาร์มต้นแบบ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ..............................................................................................................................................
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์ และที่ผ่านมา
วิทยาลัยฯ ไม่เคยมีลูกไก่พันธุ์ผสมสองสายหรือสามสายเลือดออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น จึงเป็นการสมควรทีจะจัดงบประมาณเพื่อให้โครงการ
เพาะฟักลูกไก่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกนักศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการฟักไข่อีกด้วย
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

2. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะฟักลูกไก่
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 เพาะฟักลูกไก่จำนวน 1,200 ตัว
8.1.2 จำหน่ายลูกไก่ให้เกษตรกรจำนวน 2,000 ตัว
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
8.2.1 เป็นแหล่งที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยอื่น ๆ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. สร้างโรงเรือนใหม่สำหรับพ่อแม่พันธุ์
2. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลลูกไก่
3. ทำการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
4. นำไข่เข้าสู่กระบวนการฟักไข่
5. จำหน่ายลูกไก่ให้เกษตรกร
6. ซื้อพ่อพันธุ์ไก่ชุดใหม่
7. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างปรับปรุงคอกอนุบาล
5,000
3 ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุสำหรับปรับปรุงคอก
10,000
4 ค่าครุภัณฑ์
-ตู้ฟักไข่
1 ตู้
(10,800) ค.จัดหาครุภณั ฑ์
รวม
15,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีลูกไก่พันธุ์ผสมจำหน่ายแก่เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัว ๆ ละ 16 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
2. ค่าจำหน่ายไข่ไก่ที่ไม่ได้ฟัก 3,400 ฟอง ๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 6,800 บาท
3. ช่วยดึงความสนใจให้นักศึกษามาเรียนต่อในวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 10 คน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ดูจากเปอร์เซ็นต์การฟักออกเป็นตัวของไข่ที่เข้าฟัก
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : เลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ในปริมาณที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิทยาลัยฯ
- หลักความมีเหตุผล : แผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์ได้ชื่อว่าสอนทางด้านสัตวศาสตร์ควรจะมีกิจกรรม
ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ให้หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจ
- หลักความคุ้มกันที่ดี : เลือกสายพันธุ์ไก่ที่เลี้ยงง่าย โตเร็วและตลาดมีความต้องการ
นายประพล ชีพวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ เลี้ยงโคเนื้อ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายกลาย หวานแก้ว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนางานฟาร์มต้นแบบ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ งานฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
2. ลักษณะโครงการ

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์ ทั้งระดับ ปวช. และ
ปวส. และวิช าการเลี้ ย งโคเนื้ อ ก็ เป็ น อี ก วิช าหนึ่ งที่ มี ก ารเรียนการสอนอยู่ ทุ ก ปี เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้พื้นที่สวนปาล์มและพื้นที่แปลงหญ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้
เข้าวิทยาลัยฯ จึงเป็นการสมควรที่จะต้องดำเนินกิจกรรมของโครงการนี้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีวัสดุสำหรับการฝึก ไม่น้อยกว่าปีละ 20 คน
2. สร้างรายได้เข้าวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 120,000 บาท
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

4. ใช้ประโยชน์ของพื้นที่สวนปาล์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ปรับปรุงพันธุ์โคโดยการผสมเทียมได้ลูกโคพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นปีละ 2 ตัว
8.2.2 ฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาจนติดระดับภาค
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 มีลูกโคเกิดใหม่ปีละไม่น้อยกว่า 8 ตัว
8.2.2 สร้างรายได้เข้าวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 120,000 บาท
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ปรับปรุงแปลงหญ้า
3. คัดโคขาย
4. ซื้อพ่อพันธุ์โคเข้ามาใหม่
5. ทำการสุขาภิบาล ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน
6. จัดซื้ออาหารเสริม
7. ซ่อมแซมโครงเรือนและอุปกรณ์
8. ตรวนเช็คการตั้งท้อง
9. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ................. บาท ได้แก่
หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 80,000 บาท
2. ได้พ่อพันธุ์โคพันธุ์ดีเข้ามาเพื่อปรับปรุงพันธุ์โคฝูง
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ติดตามผลทุก ๆ 3 เดือน
2. ประชุมคนงานผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : เลี้ยงโคให้เหมาะสมกับจำนวนพื้นที่
- หลักความมีเหตุผล : โคเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ตลาดต้องการขายได้ง่าย
- หลักความคุ้มกันที่ดี : ใช้พื้นที่ว่างเปล่าและแปลงหญ้าให้เกิดประโยชน์
นายประพล ชีพวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ เลี้ยงแพะ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายกลาย หวานแก้ว ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนางานฟาร์มต้นแบบ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายใต้โครงการ งานฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
2. ลักษณะโครงการ

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิช าชีพและระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิช าเกษตรกรรม โดยในโครงสร้างหลั กสู ตรมี
วิชาการเลี้ยงแพะ-แกะ ซึ่งจำเป็นต้องมีฟาร์มแพะ-แกะ ที่ได้ระดับมาตรฐานพอสมควรในการจัดการเรียน
การสอน สามารถเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนและการศึกษาดูงานของเกษตรกรผ ู้สนใจตลอดจนการ
ฝึกทักษะประสบการณ์ต่าง ๆ ในการเลี้ยงแพะ-แกะ ของผู้เรียน จึงควรมีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีและเหมาะสมในการเรียนการสอน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เป็นปรับปรุงระบบการจัดการเลี้ยงดูแพะ-แกะ ให้เหมาะสมและได้มาตรฐานฟาร์ม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

2. เพื่อให้วิทยาลัยมีฟาร์มแพะ-แกะ สำหรับฝึกปฏิบัติประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และมีรายได้จากผลผลิต
งานฟาร์มสำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 วิทยาลัยฯ มีฟาร์มแพะ-แกะที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน
8.2.2 วิทยาลัยมีฟาร์มแพะ-แกะ สำหรับฝึกปฏิบัติประสบการณ์ให้กับผู้เรียน และมีรายได้จากผลผลิต
งานฟาร์มสำหรับบริหารจัดการ
8.2.3 ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจได้เข้าฝึกปฏิบัติประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 100 คน
8.2.2 วิทยาลัยมีรายได้จากผลผลิตงานฟาร์มแพะ-แกะ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท สำหรับบริหาร
จัดการ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. ศึกษาข้อมูลการดำเนินโครงการ
2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมที่กำหนด
4. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (20,000) บาท ได้แก่
หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าวัสดุ
-ค่าอาหาร
-ค่าเวชภัณฑ์

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
(20,000)

รวม

(20,000)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจไม่เข้าฝึกปฏิบัติประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 100 คน
2. วิทยาลัยมีรายได้จากผลผลิตงานฟาร์มแพะ-แกะไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

หมายเหตุ
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12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : วิทยาลัยมีฟาร์มแพะ-แกะ ที่สามารถขยายผลและปรับปรุงให้เกิดผลผลิตได้
- หลักความมีเหตุผล : ผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจได้เข้าฝึกปฏิบัติประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์และ
วางแผนการเลี้ยงแพะ-แกะ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์ม

- หลักความคุ้มกันที่ดี : ผู้เรียนและเกษตรกรผู้สนใจได้เข้าฝึกปฏิบัติประสบการณ์ ทำให้สามารถเลี้ยง
แพะ-แกะ เป็นอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ

นายกลาย หวานแก้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ เพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางระพีพรรณ เลาหบรรจง งานฟาร์มประมง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
น.ส.สุกัลยา ทองนาค
นายปรีชา รักษาสรณ์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะและการประยุกต์ใช้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีให้มีคุณลักษณะด้านทักษะและการี
ประยุกต์ใช้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุข
ภาวะที่ดี
ภายใต้โครงการ บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาชีพประมง มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสาขางานผลิตสัตว์น้ำโดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายสัตว์น้ำตามความต้องการของตลาด
ปลาคาร์ฟเป็นปลาสวยงามที่มีผู้นิยมเลี้ยงเพื่อสันทนาการ สวยงามสร้างความเพลิดเพลิน ทั้งในบ้านเรือนหรือ
สถานประกอบการต่าง ๆ ประกอบกับแผนกวิชาชีพประมง ได้จัดทำนิทรรศการปลาคาร์ฟและมีการจัด
จำหน่ายในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่ทุกปีมีการเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในระดับหนึ่ง จึงมี
ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในการเลี้ยงปลาคาร์ฟเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นว่าควรจัดทำโครงการเพาะพันธุ์และ
จำหน่ายปลาคาร์ฟอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้วิทยาลัยฯ เพิ่มความรู้ประสบการณ์และเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตให้แก่ผู้เรียนต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างกำไรรายได้แก่วิทยาลัยฯ
2. เพื่อเป็นแบบอย่าง สร้างอาชีพแก่ผู้เรียนในอนาคต
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
จำหน่ายปลาคาร์ฟได้จำนวน 1,000 ตัว เป็นเงิน 60,000 บาท
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 มีปลาคาร์ฟสีสันสวยงามและราคาตามที่ตลาดต้องการ
8.2.2 เป็นแนวทางประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โดยการนำปลาไปจำหน่ายในงานต่าง ๆ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
1. เตรียมบ่อ เตรียมน้ำและอุปกรณ์
2. จัดซื้อพันธุ์ปลาคาร์ฟ
3. ดูแลให้อาหาร
4. จัดจำหน่าย
5. สรุปผล

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.
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3

4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-พ่อแม่พันธุ์ปลาคาร์ฟ
-อาหารปลา
-ถุงบรรจุปลา
-ออกซิเจน
-ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว
ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องตัดหญ้า
-ถังออกซิเจนขนาดเล็ก
-ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1 นิ้ว
-ไดโว่ ขนาด 1 นิ้ว
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

50
10 ก.ส.
2 ก.ก.
1 ถัง
1 เส้น

200
450
100
200
600

1 เครื่อง
1 ถัง
2 ตัว
1 ตัว

8,500
4,000
2,500
2,500

หมายเหตุ

10,000
4,500
200
200
600
(8,500) ค.จัดซื้อครุภัณฑ์
(4,000)
“
(5,000)
“
(2,500)
“
35,000

11. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. รายได้ส่วนของกำไรที่ได้จากการจำหน่ายปลาคาร์ฟ
2. นักเรียนได้ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดในการประกอบอาชีพต่อไป
3. เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ได้ดี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : เป็นโครงการที่มีการลงทุนไม่สูงมาก
- หลักความมีเหตุผล : 1) เป็นโครงการที่จัดทำต่อเนื่องจากปีก่อน มีผู้ซื้อรู้จักในระดับหนึ่ง
2) มีงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดเป็นแหล่งจำหน่ายที่แน่นอน
- หลักความคุ้มกันที่ดี : โครงการมีความเสี่ยงน้อย
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (ผลิตอาหารปลอดภัย)
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววนิดา สังข์ทอง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางและงานฟาร์มต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ข้อที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับประชากร
ประมาณ ๒๔ ล้านคน ซึ่งภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ ๒๐ ปี ที่มุ่งยกระดับประเทศให้
ก้าวพ้น จากกับ ดักรายได้ป านกลางไปสู่ ป ระเทศพัฒ นาแล้ว จึงทำให้ ภ าคการเกษตรมีความจำเป็นที่จะต้องให้
ความสำคัญกับเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ในการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต
เครื่ อ งจั ก รกลและอุ ป กรณ์ ท างการเกษตร รวมถึ งเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเกษตรแห่ ง อนาคต นำมาใช้ ใน
กระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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พัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ใช้ในการ
วางแผนการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ
สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนใน
สถานศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรให้กับเยาวชน เกษตรกร และชุมชน ในด้านเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm) โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรยกระดับอาชีพและเสริมสร้างกำลังคนสู่การ
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ พร้อมทั้งอาศัยจุดเด่นทั้งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่สร้าง
มูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรของไทยให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประเทศชาติ และเป็นผู้นำเกษตรในระดับสากล
และในปัจจุบันพบว่าสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ขาดการควบคุมที่ดีทั้งในอากาศ น้ำและดิน นอกจากนี้เกษตรกรยังเปลี่ยนมาใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตกัน
มากขึ้นทั้งปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช ทำให้สภาพแวดล้อมมีสารพิษตกค้างในดิน น้ำ และในพืช อาหารที่
บริโภค ซึ่งเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอย่างยิ่ ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษและมีทักษะในการปลูกพืชอาหารปลอดสารพิษ พร้อมทั้ง
สามารถจำหน่ายได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒ นาศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (ผลิตอาหารปลอดภัย) โดย
ดำเนินกิจกรรมหลักได้แก่การผลิตอาหารปลอดภัย ได้แก่องุ่น และพืชผัก โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ เช่น ระบบการให้น้ำอัตโนมัติ การใช้สารชีวภาพ เป็นต้น
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
7.2 เพื่อยกระดับ คุณ ภาพผู้ เรียน และเกษตรกรด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และการเป็ น
ผู้ประกอบการ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 มีแปลงพืชผัก พืชอาหาร ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะให้กับนักศึกษา
8.1.2 เป็นแหล่งสาธิตและฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป และเป็นตัวอย่างงาน
ฟาร์มด้านเกษตรอัจฉริยะ(ผลิตอาหารปลอดภัย)
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก พืชอาหารปลอดภัย เช่น
รายวิชาการผลิตผัก และโครงการผลิตผักให้กับนักเรียน สาขาวิชาพืชศาสตร์ จำนวนประมาณ 100 คน
8.2.2 ผลิตผักปลอดสารพิษได้ 1,000 กิโลกรัม(มีรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท)
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8.2.3 สร้างแปลง/โรงเรือนปิดสำหรับปลูกองุ่น ขนาด 10x30 เมตร (สามารถปลูกองุ่นได้
จำนวน 21 ต้น)
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 ผลิตผักปลอดสารพิษ
1) ซ่อมแซมโต๊ะปลูก/เรือนเพาะชำ/อาคารปฏิบัติงาน
2) เตรียมวัสดุปลูก/เพาะกล้าพืชผัก/ดูแล บำรุงรักษา
3) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผักปลอดสารพิษ
4) สรุปผลโครงการ
9.1.2 สร้างแปลง/โรงเรือนปิดสำหรับปลูกองุ่น ขนาด 10x30 เมตร
1) เตรียมพื้นที่/เตรียมดินปลูก
2) จัดซื้อ/จ้างสร้างแปลง/โรงเรือน,ซื้อพันธุ์องุ่น
3) ดำเนินการปลูกองุ่น และดูแล บำรุงรักษา
4) จำหน่ายผักปลอดสารพิษ
5) สรุปผลโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
3. เตรียมพื้นที่/เตรียมดินปลูก
4. ผลิตผัก/องุ่นปลอดสารพิษ
5. จำหน่ายผลผลิต(ผัก)
6. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม
-

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
1.จ้างเหมาสร้างโรงเรือนขนาด 10x30เมตร
300 ตร.ม.
2.จ้างเหมาทำป้ายศูนย์เรียนรู้ฯพร้อมติดตั้ง100x180 cm. 1 ป้าย
3 ค่าวัสดุ

400 (120,000)
6,000
6,000

หมาย
เหตุ
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ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1. กิจกรรมผลิตพืชผักปลอดภัย
1.1 ปุ๋ยคอก
1.2 มูลไส้เดือน
1.3 เมล็ดพันธุ์ผัก
1.4 ตะกร้าเหลี่ยมพลาสติก
1.5 ถุงใส่ผัก
1.6. เครื่องรัดปากถุง
1.7 พีทมอส
.
1.8 ถาดเพาะต้นกล้า
2 ปลูกองุ่น
1. ปุ๋ยเคมี
2.ฟางข้าว
3.ต้นพันธุ์องุ่น
4.
ค่าครุภัณฑ์
1. เครื่องตัดหญ้า

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม
20 ก.ส.
5 ก.ส.
10 ใบ
3 ก.ก.
1 เครื่อง
5 ก.ส.
10 ใบ

60
350
1,000
45
120
300
400
35

1,200
1,750
1,000
450
360
300
2,000
350

1 ก.ส.
20 ฟ่อน
25 ต้น

1,00
70
300

1,000
1,400
7,500

1 เครื่อง

8,400

(8,400)

รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลิตผักปลอดสารพิษได้ 1,000 กิโลกรัม
2. มีรายได้จากการจำหน่ายผักปลอดสารพิษ 30,000 บาท
3. ผู้เรียนสามารถทำโครงการมีรายได้ระหว่างเรียน
4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ(ผลิตอาหารปลอดภัย)
หมายเหตุ : /องุ่นจะได้ผลผลิต ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2565
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ประเมินผลจากการสังเกตและติดตาม
2. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :

หมาย
เหตุ

ค.จัดซื้อ
ครุภัณฑ์

50,000
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ดำเนินงานโดยใช้หลักของความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และดำเนินกิจกรรมที่มีความ
เป็นไปได้สูง
- หลักความมีเหตุผล :
มีแปลงปลูกผักและแปลงปลูกองุ่นที่มีความเหมาะสมพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การผลิตผัก/องุ่นปลอดสารพิษ จะต้องมีการดำเนินการผลิตและการควบคุมการผลิตที่ดี
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยกับผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ได้รับความเชื่อถือจาก
ผู้บริโภค

นางสาววนิดา สังข์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน
1. ชื่อบุคคล/ผู้รับผิดชอบ นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา
แผนกวิชาชีพพืชศาสตร์
นางสาวอรวรรณ คำนึงการ หัวหน้าแผนกวิชาชีพพืชศาสตร์
นางประนอม อาจหาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565
พันธกิจ ข้อ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่....................................................................................................................................................
ภายใต้โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ ำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. หลักการและเหตุผล
ทุเรียนถือว่าเป็นไม้ผลหลักของภาคใต้ โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด เมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆ ในช่วงที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทุเรียนเป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกค่อนข้างสูง และเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยังคงมี
ความต้องการสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ
ประเทศไทยมีการปลูกทุเรียนมายาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2228 ในอดีตประเทศไทยมีพันธุ์
ทุเรีย นมากกว่า 200 สายพั น ธุ์ แต่ในปั จ จุ บั นพั น ธุ์ทุ เรีย นที่ นิ ยมปลู กเป็ น การค้ ามี อยู่เพี ยง 5 สายพั นธุ์คื อ
หมอนทอง กระดุมทอง ชะนี ก้านยาว และพวงมณี เท่านั้น และในปัจจุบันทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของประเทศ
ไทยอยู่ในภาวะเสี่ย งที่ใกล้ จะสูญ พัน ธุ์สู ง เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม
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โดยเฉพาะภัยทางธรรมชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ทุเรียน จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและมี
ความสำคัญอย่างมากทั้งในด้านการนำพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อสร้างทุเรียน
ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ และเป็น มรดกตกทอดสำหรับอนุชนรุ่นหลั งสำหรับใช้เป็นฐานพันธุกรรมทุเรียนใน
อนาคต ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
และเกษตรกรในโอกาสต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทย
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ปลูกทุเรียนพันธุ์ดี สายพันธุ์ต่างๆ เพื่อการศึกษาการเจริญเติบโต ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ปลูกทุเรียนพันธุ์ดี 8-10 สายพันธุ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ต้น
9. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน

2563
ต.ค พ.ย ธ.ค

ม.ค

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
2564
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เขียนโครงการขออนุมตั ิ
2. เตรียมพื้นที่และวัสดุ อุปกรณ์
4. ติดตั้งระบบน้ำและไฟฟ้า
5. เตรียมหลุม
6. ปลูก
7. ดูแลรักษา
8. สรุปผลโครงการ

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
(หน่วย)

1.

งบดำเนินงาน
1) ค่าตอบแทน
2) ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาติดตั้งโครงสร้างวางแท็งค์รองรับ

1 รายการ

(บาท)

-

หมายเหตุ

รวม
(บาท)

-

(150,000) (150,000)

งบอื่น ๆ
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น้ำหนักน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร(ไม่รวมถังเก็บน้ำ)
-ค่าแรงติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติ
รวม
ที่

2.

หมวดรายจ่าย/รายการ
3) ค่าวัสดุ
-ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์
-ค่าวัสดุทำร่มเงา
-ค่าวัสดุติดตั้งการให้น้ำอัตโนมัติ
รวม
งบลงทุน
1) ค่าครุภัณฑ์
ปั๊มสูบน้ำ 3 เฟส(3-5Hp)ความเร็วรอบ
ไม่ต่ำกว่า2,950 rpm,ระยะเฮด 45ม.
,ท่อส่ง2x2นิ้ว
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น

1 รายการ

10,000

10,000
10,000

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
(หน่วย)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

10,000
7,000
21,281
38,281

1เครื่อง

19,500

-

(19,500) ค.จัดหาครุภณั ฑ์

-

35,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ และการบริหารจัดการเรื่องน้ำในสวนทุเรียน
2. ทุเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทยได้มีการรวบรวมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมไว้
3. เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อม
เดียวกัน
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
นิเทศติดตาม/รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำเดือนและประจำปี

นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ ซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ งานเครื่องทุน่ แรงฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเครื่องจักรกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม มีอายุการใช้งานมานานหลาย
ปีและมีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องเสมอมา ดังนั้ นจึงควรมีการซ่อมแซม บำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน และ
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ตามอาการในการสึกหลอหรือชำรุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเครื่องจักรและเครื่องพ่ วงต่าง ๆ สามารถพร้อมใช้งาน
และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. รถแทรกเตอร์ของวิทยาลัยฯ ได้รับการบำรุงรักษาตามระยะทุกคัน
2. เครื่องต่อพ่วงติดรถแทรกเตอร์ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 รถแทรกเตอร์ จำนวน 5 คัน มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.1.2 เทลเลอร์ติดท้ายรถแทรกเตอร์ 2 ตัว มีสภาพพร้อมใช้งาน
8.1.3 เครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถแทรกเตอร์ 2 ตัว มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 รถแทรกเตอร์ของวิทยาลัย จำนวน 5 คน ได้รับการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม
8.2.2 เทลเลอร์ติดท้ายรถแทรกเตอร์ 2 ตัวได้รับการซ่อมแซม
8.2.3 เครื่องตัดหญ้าติดท้ายรถแทรกเตอร์ 2 ตัว ได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลทุกชนิด
9.1.2 สอบราคาวัสดุและค่าจ้างซ่อม
9.1.3 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อซื้อขอจ้าง
9.1.4 ดำเนินการตามโครงการ
9.1.5 รายงานผลโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินการปรับปรุงพื้น
4. สรุปโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างซ่อมระบบเพลา PTO รถแทรกเตอร์จอร์นเดียร์
-ค่าจ้างซ่อมเทลเลอร์
3 ค่าวัสดุ
น้ำมันและสารหล่อลื่นสำหรับบำรุงรักษารถแทรกเตอร์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

1 คัน
1 คัน
5 คัน

25,000
30,000

หมายเหตุ

25,000
30,000
25,000
80,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. รถแทรกเตอร์ได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน
2. เครื่องพ่วงติดท้ายรถแทรกเตอร์ได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงาน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. การสังเกตและการตรวจรับพัสดุ
2. หลังเสร็จสิ้นโครงการโดยการรายงานผล
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
- หลักความมีเหตุผล :
เครื่องจักรกลในงานเครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
-เครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีอายุการใช้งานยาวนาน
-มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ส่งเสริมผลิตผลการค้า
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ นางจุรีย์ วงษ์สามารถ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ภายใต้โครงการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สำนั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา มีนโยบายส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษาและเป็ น
สถานที่บ่มเพาะผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ในด้านการวางแผนธุรกิจ
สนั บ สนุ น รวมทั้ งการส่ งเสริ ม ผลิ ต ผลการค้ า ภายในวิท ยาลั ย ฯ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายส่ งเสริ ม
สนับสนุนกิจกรรม และบริการจำหน่ายผลผลิตทางการค้าในสถานศึกษาเพื่อก่อให้เกิดรายได้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตผลทางการค้าและบริการจำหน่ายให้กับสถานศึกษา
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7.2 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจภายในสถานศึกษา
7.3 เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจและก่อให้เกิดรายได้
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 เพิ่มศักยภาพของงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ในการบริการขนส่ง จำหน่าย
8.1.2 บริการผลผลลิตทางการเกษตรเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้รับการบริการขนส่ง จำหน่ายผลิตผลการค้าด้วย
รถสามล้อบรรทุก จำนวน 2 คัน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เขียนโครงการขออนุมัติการดำเนินการ
9.1.2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
9.1.3 กำหนดคุณลักษณะของรถ
9.1.4 ดำเนินการจัดซื้อ
9.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.

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.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ดำเนินการจัดซื้อ
สรุปผลการดำเนินงาน

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (146,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
2 ค่าครุภัณฑ์
-รถสามล้อบรรทุก
2 คัน
(146,000) ฟาร์มสัตว์,งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
(146,000)
รวม
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีความพร้อมในการบริการขนส่งและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
11.2 สามารถจำหน่ายและบริการขนส่งสินค้าภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1.ติดตามโดยคณะกรรมการงานส่งเสริมผลิตผลการค้า
2.รายงานการดำเนินงานรายไตรมาสและเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
เสริมสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจ
หลักความมีเหตุผล
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผลิตผลทางการค้าและบริการจำหน่ายให้กับสถานศึกษา
หลักความคุ้มกันที่ดี
เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและก่อให้เกิดรายได้

นางจุรีย์ วงษ์สามารถ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางจุรีย์ วงษ์สามารถ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใต้โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์บ่ม เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ในสถานศึ ก ษา โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย นในการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการ มีความรู้ในด้านการวางแผนธุรกิจ สนับสนุนบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนจัด
กิจกรรมให้นักศึกษา สามารถหารายได้ระหว่างเรียน มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างธุรกิจ
ในรูปแบบของตนเองได้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิ ดเชิงสร้างสรรค์ ประกอบอาชีพตามความสนใจ ความ
ถนัดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพิ่มศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถวางแผนธุรกิจและประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจได้
3. ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ศูนย์บ่มเพาะฯ มีศักยภาพในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน
8.1.2 นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
8.1.3 นักศึกษาสามารถต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้รับความรู้ในการวางแผนธุรกิจ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน
8.2.2 นักศึกษา สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างน้อย 5 แผนธุรกิจ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ
9.1.2 เขียนโครงการและเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.1.3 ดำเนินงานตามกำหนดการโครงการ
9.1.4 ติดตามประเมินผลโครงการ
9.1.5 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
1. แต่งตั้งคณะทำงาน
2. ประชุมหารือแนวทางพัฒนาศูนย์และขับเคลื่อนการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
3. ดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
4. นิเทศ ติดตามความเก้าหน้า/ให้คำปรึกษา
5. รายงาน/สรุปผล

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.
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (92,900) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1. ค่าใช้สอย
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแผนธุรกิจ 5 แผนกวิชา
2. ค่าวัสดุ
- อุปกรณ์และวัสดุสำหรับสำนักงานศูนย์ฯ
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
(60,000)

หมายเหตุ

60,000

(32,900) (32,900)
(92,900) ค.บ่มเพาะฯ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์บ่มเพาะฯ มีศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ
2. สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงานเหมาะสมเพียงพอต่อการบริการ
ผู้เรียน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. สำนักงานศูนย์บ่มเพาะฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เหมาะสมเพียงพอต่อการให้บริการ
2. แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการศูนย์บ่มเพาะ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถวางแผนธุรกิจและประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ
- หลักความมีเหตุผล :
เพิ่มศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

นางจุรีย์ วงษ์สามารถ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการอบรม
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใต้โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรีย น นักศึกษา มีความรู้ในด้านการ
วางแผนธุรกิจ สนับสนุนการจัดตั้ งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน จัด
กิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถฝึกประสบการณ์การดำเนินงานธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง นำความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไป
สร้างธุรกิจในรูปแบบของตนได้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์การประกอบอาชีพ ตามความ
สนใจ ความถนัดสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษามีความรู้ ทักษะในการวางแผนธุรกิจ การประกอบ
อาชีพ มีรายได้ ซึ่งได้มอบหมายให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษา จึงขอเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจให้สามารถวางแผนธุรกิจของ
ตนเองได้ โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
2. ให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
ด้านการประกอบธุรกิจ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ และมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการทำธุรกิจ และสามารถเขียนแผนธุรกิจได้
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.1.2 สำรวจนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ
9.1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
9.1.4 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม
9.1.5 ดำเนินงานตามแผน
9.1.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
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9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. สำรวจนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม
5. ดำเนินงานตามแผน
6. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (19,840) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

1. ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร 2 วัน ๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 600 บาท
1 คน
600 (8,400)
2. ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
32 คน
220 (7,040)
-ค่าที่พักวิทยากร 3 คืน
1 ห้อง
800 (2,400)
3. ค่าวัสดุ
- วัสดุสำนักงาน
2,000 (2,000)
รวม
(19,840)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมได้รับทักษะความรู้ ด้านทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ และความตระหนักถึงการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
2. ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการอบรม มีทักษะความรู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ และ
ความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนแผนธุรกิจได้
2. มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้จริง
3. แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ

งปม.บ่มเพาะฯ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

- หลักความพอประมาณ :
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ทักษะการเขียนธุรกิจ
- หลักความมีเหตุผล :
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีความตรุหนักถึงการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึง่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

~ 109 ~

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายวิทยา ชูคต ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ ในการจัด
การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ข้อที่....................................................................................................................................................
ภายใต้โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการพัฒ นาคนให้ มีคุณ ภาพนั้ น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น อย่างยิ่งโดยจะต้องทำการพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่ องและสม่ ำเสมอ การไปศึก ษาดูงานในสถานประกอบการ จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ จะช่ วยเสริมส ร้าง
ประสบการณ์ และจุ ดประกายความคิดใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และยังช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียนของนักเรียน นักศึกษา ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาด้าน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

สติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้ าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบ
ข่าวสารสนเทศ เปิดโลกทัศน์กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อไปในอนาคตข้างหน้า
ดั ง นั้ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภ าพผู้ เ รี ย นด้ า นการศึ ก ษาดู ง าน จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมใน
กระบวนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ให้กับตัวนักเรียน นักศึกษา อีกทั้ง
เป็นการเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ช่วยกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เรียนโดยการศึกษาดูงานให้เกิดประสบการณ์
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเกิดประโยชน์
8.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้นำไปประยุกต์และประกอบ
อาชีพในอนาคต
8.1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ครูที่ดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวน 5คน
8.2.2 ครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ จำนวน 6 คน
8.2.3 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศึกษาดูงาน จำนวน 30
คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรม
9.1.1 วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ
9.1.2 เขียนโครงการ และเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุญาต
9.1.3 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ศึกษาดูงาน
9.1.4 ดำเนินงานตามกำหนดการ ศึกษาดูงานตามเส้นทางที่กำหนด
9.1.5 ติดตามประเมินผลโครงการ
9.1.6 สรุปผล/รายงานผล การดำเนินโครงการเสนอวิทยาลัยฯ
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9.2 ขั้นตอนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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. วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ
2. เขียนโครงการและเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อพิจารณา
อนุญาต
3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ศกึ ษาดูงาน
4. ดำเนินงานตามกำหนดการศึกษาดูงานตามเส้นทางที่
กำหนด
5. ติดตามประเมินผลโครงการ
6. สรุปผล/รายงานผล การดำเนินโครงการเสนอวิทยาลัย
ฯ

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (28,140) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

1 ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร 6 ธุรกิจ
6 คน
1,500
(9,000) ชม.ละ500*3 ชม.
2 ค่าใช้สอย
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
11 คน
240
(2,640)
-ค่าเช่าเหมารถตู้
1 คัน
3,500 (10,500) จำนวน 3 ครั้ง
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
3 วัน
1,500
(4,500)
3 ค่าวัสดุ
-ป้ายโครงการ
1 ป้าย
1,500
(1,500)
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
(28,140) งปม.บ่มเพาะฯ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้นำไปประยุกต์และประกอบอาชีพในอนาคต
2. นักเรียน นักศึกษามีแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์นำมาสร้างอาชีพให้กับตนเอง
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ประเมินศักยภาพของตนเองในการดำเนินการธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ
- หลักความมีเหตุผล :
รู้จักวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัว สภาพตลาด รู้จักคิดผลได้ผลเสียก่อนการลงมือทำสิ่ง
ต่าง ๆ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
ทำธุรกิจบนความไม่ประมากและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
นายวิทยา ชูคต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ประกวดแผนธุรกิจ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ น.ส. วนิดา สังข์ทอง งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใต้โครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ในด้านการ
วางแผนธุรกิจ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในสถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน จัด
กิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษา สามารถฝึกประสบการณ์การดำเนินงานธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไป
สร้างธุรกิจในรูปแบบของตนได้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์การประกอบอาชีพ ตามความ
สนใจ ความถนัดสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษามีความรู้ ทักษะในการวางแผนธุรกิจ การประกอบ
อาชีพ มีรายได้ ซึ่งได้มอบหมายให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษา จึงขอเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความรู้และทักษะในการเขียนแผนธุรกิจให้สามารถวางแผนธุรกิจของ
ตนเองได้ โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
3. เพือ่ สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความตั้งใจในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน
4. เพื่อเป็นการประเมินผลและวัดผลโครงการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้นำทักษะการเขียนแผนธุรกิจมาใช้ในการประกวดแผนธุรกิจ
8.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนตนเองในการเขียนแผนธุรกิจให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาต่าง ๆ จัดส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 แผนธุรกิจ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
9.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ
9.1.4 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ

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.

~ 115 ~

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (5,900) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1. ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนรางวัลชนะเลิศ
-ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
-ค่าตอบแทนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
-ค่าตอบแทนรางวัลชมเชย
-ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
1 รางวัล
1 รางวัล
1 รางวัล
2 รางวัล
3 คน
-

1,500
1,000
700
300
700
-

หมายเหตุ

(1,500)
(1,000)
(700)
(600)
(2,100)
(5,900) ค.บ่มเพาะฯ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้แผนธุรกิจเข้าร่วมประกวด ประมาณ 5 แผนธุรกิจ
2. แผนธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศ สามารถส่งเข้าประกวดในระดับวิทยาลัยและระดับจังหวัดต่อไป
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ประเมินผลจากแผนธุรกิจที่ได้รับรางวัล
2. มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้
3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการเข้าอบรม
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมและมีการนำกลับมาใช้ใหม่
- หลักความมีเหตุผล :
นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการประกวดเขียนแผนธุรกิจ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ

นางสาววนิดา สังข์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนางานโรงงานไบโอดีเซล
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ งานโรงงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยงานไบโอดีเซลมีสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ชื่ออาคารเสื่อมสภาพและชำรุด รวมถึงเครื่องสกัด
น้ำมันปาล์มดิบยังไม่ที่จัดเก็บให้เหมาะสมและเกิดความปลอดภัยและเพื่อความเป็นระเบียบ จึงควรดำเนินการ
ปรับปรุง พัฒนาโรงงานไบโอดีเซลดังกล่าว
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ปรับปรุงป้ายชื่ออาคารไบโอดีเซล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

2. กั้นห้องเก็บเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 มีป้ายชื่อที่ดูดี สวยงามเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
8.1.2 มีห้องเก็บเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ป้ายชื่ออาคารไบโอดีเซล จำนวน 2 ป้าย
8.2.2 ห้องจัดเก็บเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ จำนวน 1 ห้อง
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
9.1.2 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
9.1.3 ดำเนินการ
9.1.4 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินการ
4. สรุปโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (90,000) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างกั้นห้องเก็บเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์
-ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริไบโอดีเซล
3 ค่าวัสดุ
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม
1 ห้อง (80,000) (80,000)
1 ป้าย (10,000) (10,000)

(90,000)

หมายเหตุ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีป้ายชื่ออาคารที่เหมาะสม สวยงามในการประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ได้ห้องจัดเก็บเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นระเบียบ
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
โดยการรายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
- หลักความมีเหตุผล :
เครื่องจักรกลในงานเครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
-เครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีอายุการใช้งานยาวนาน
-มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

~ 121 ~

โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางระพีพรรณ เลาหบรรจง ฝ่าย แผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ .....................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................................................................... ...........
กลยุทธ์ข้อที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ภายใต้โครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ยังไม่ได้จัดทำบอร์ดแสดงข้อมูลงานประกันเพื่อเผยแพร่
ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ รวมทั้งการจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจถึง
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2564 และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมใน
การประเมินคุณภาพจากภายนอก (สมศ.)
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2564 และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ พ.ศ. 2564 โดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ หลายช่องทาง
2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 บอร์ดแสดงข้อมูล จำนวน 30 บอร์ด
8.1.2 เอกสาร SAR เข้าเล่มจำนวน 6 เล่ม
8.1.3 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้
พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
8.2 เชิงคุณภาพ งานประกันคุณภาพได้รับการพัฒนา ทั้งด้านข้อมูลและการสื่อสารทำความเข้าใจ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. รวบรวมข้อมูล
2. เขียนโครงการ/นำเสนอโครงการ
3. ดำเนินการ
4. ประเมินผลโครงการ
5. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ
20
100
4,000
และบุคลากรวิทยาลัยฯ บางส่วน จำนวน 2
มือ้ *100 บาท
-ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ
30
100
3,000
แขกรับเชิญและบุคลากรบางส่วน 1 มื้อ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ๆ
6,000
ละ 20*40 คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับชี้แจงครู
70
25
3,500
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และบุคลากร จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25*70
3 ค่าวัสดุ
-บอร์ดแสดงข้อมูล
5
300
1,500
-ตัวรับสัญญาณ WiFi
1
790
790
4 ค่าครุภัณฑ์
10,000
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษามากขึ้น
2. วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาจากทุกภาคส่วน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ประเมินจากจำนวนที่ทำได้กับเป้าหมายที่กำหนด
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : การจัดทำเป็นไปตามความจำเป็นและความพอเพียง
- หลักความมีเหตุผล : ใช้เหตุผลในการจัดทำ
- หลักความคุ้มกันที่ดี : มีแผนงาน โครงการ
นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

~ 125 ~

โครงการ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
อาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์มสภาพของพื้นเป็นพื้นดินเมื่อเข้าสู่หน้าฝนทำให้มีน้ำท่วมขังและมีวั ชพืช
ขึ้นปกคลุมซึ่งทำให้การจัดการดูแลยาก ซึ่งมีผลต่อเครื่องพวงในงานเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ เกิดสนิมกัดกร่อน และ
ทำให้มีทัศนียภาพที่ไม่น่าดู ดังนั้นจึงเห็นควรปรับปรุงพื้นโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความเรียบร้อยและ
ดูดี สวยงามเหมาะสมต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องทุ่นแรง
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
อาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์มได้รับการปรับปรุงโดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 420 ตร.ม.
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 อาคารเครื่องทุ่นแรงมีความเป็นระเบียบและสวยงาม
8.1.2 เครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์ต่อพ่วงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
8.2 เชิงปริมาณ
อาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์มได้รับการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 420 ตร.ม.
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
9.1.2 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
9.1.3 ดำเนินการปรับปรุงเทพื้น
9.1.4 สรุปผลโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินการปรับปรุงพื้น
4. สรุปโครงการ
5. รายงานผลโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (189,000) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม.
กว้าง 12 ม. ยาว 12 เมตร
3 ค่าวัสดุ
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

420 ตร.ม.

450 (189,000)

(189,000)

หมายเหตุ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาคารเครื่องทุ่นแรงฟาร์มได้รับการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
หลังเสร็จสิ้นโครงการโดยการรายงานผล
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
- หลักความมีเหตุผล :
อาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความเหมาะสม
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
-เครื่องทุ่นแรงฟาร์มมีอายุการใช้งานยาวนาน
-พื้นที่อาคารเกิดความสวยงามเป็นระเบียบ

นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ จัดทำบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน งานความร่วมมือฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีให้มีคุณลักษณะด้านทักษะ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันอาชีวศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านภูมิ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มี
ความสำคัญ ต่อการพัฒ นาสถานศึกษาอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1 เพื่อสร้างความร่วมมือในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
7.2 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 มีเครือข่ายความร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
8.1.2 ได้รับความร่วมมือในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียนทุกสาขางานที่
เปิดสอน
8.1.3 ได้รับความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนไม่ต่ำกว่า 1 ทุน/ผู้เรียน 100 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
8.2.2 สถานศึกษามีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2.3 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ ผ่านเกณฑ์การตัดสินระดับดี
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินการตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (15,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(5,000)
ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุกิจกรรม MOU
(10,000)
2. วัสดุจัดกระเช้าปีใหม่ และโอกาสพิเศษ
3. อื่นๆ
รวม
(15,000)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปผลโครงการหลังจากเสร็จสิ้น
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี : สร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายกับบุคคล สถานประกอบการ ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ และสังคมในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี

นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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กิจกรรมการค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
โครงการ สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
1.1 นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ครู หัวหน้าโครงการฝึกอบรม
1.2 นางเพ็ญศรี เศรษฐชัย
ครู
1.3 นางปิ่นไพร ตั้งถึงถิ่น
ครู
2. ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ประเภทโครงการ : โครงการ ภายใต้โครงการเทียบเท่าผลผลิต
4. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
กลยุทธ์ข้อที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศ
ประเทศ
ด้านการศึกษา
-ด้านการสร้างความสามารถ -ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
แผนด้าน
เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการ
ในการแข่งขัน
เศรษฐกิจ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตลอดช่วงชีวิต
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
-ด้านการพัฒนาและ
-ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21
เสริมสร้างศักยภาพ
-ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
ทรัพยากรมนุษย์
ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ด้าน
ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย
ข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
เรื่องที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก
เรื่องที่ 5 ยกระดับศักยภาพของแรงงาน
เรื่องที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต
เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

5. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

7. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากนโยบายรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นฐานรากของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้กำหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้ างความเข้มแข็งจากภายในผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่ อ การก้าวข้ามจากกับ ดักประเทศรายได้ป านกลาง มุ่ งสู่ ก ารเป็ น
ประเทศที่มีรายได้สู ง และการสร้างเสริมให้ เกิดการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสตาร์ ทอัพ
(Startup) ซึ่งแนวทางที่สำคัญคือ การสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม โดยการ
เสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็ น ผู้ ประกอบการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริห ารจัดการธุรกิจ
รวมทั้งการเปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็น โอกาสการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์
ตรง และจากสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำส่งผลให้ชาวสวนปาล์มประสบปัญหาขาดทุน ถึงแม้รัฐบาลจะ
มีนโยบายและมาตรการต่างๆ สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งคราวที่
ไม่ยั่งยืน ทางออกที่จะเป็น การช่วยแก้ ปัญหาเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดระยะยาวคือการส่งเสริมให้มีวิจัยและ
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์จ ากปาล์มน้ ำมัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่ มมูล ค่าแล้ วยังเป็นการสร้างผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ๆ เพื่ อ
แก้ปัญหาระยะยาวได้อีกด้วย
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
8.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัย คิดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากปาล์มน้ำมันที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค และแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน
8.2 เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และบริการความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
9. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
รายการ
1. ผลงานวิชาการ/องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

ค่าเป้าหมาย
1 ชิ้นงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
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9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ผลงานวิชาการ/องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน จำนวน 1 ชิ้นงาน
9.1.2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 สถานศึกษามีผลงานวิชาการ/องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน เผยแพร่แก่
เกษตรกร หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป
10. ตัวชี้วัดโครงการ
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผลงานวิชาการ/องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
1 ชิ้นงาน
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
11. กิจกรรมภายใต้โครงการ
11.1 กิจกรรม
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัย/สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน
11.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
สิงหาคม 2562
กันยายน2562
สัปดาหที่
สัปดาห์ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1
2
3
4
1
2
3
4
1.เสนอโครงการ
✓
2.แต่งตั้งคณะทำงาน
✓
3.ประชุมวางแผน/ขับเคลื่อนโครงการ
✓ ✓
4. จัดซื้อ/จ้าง
✓ ✓ ✓
5.ดำเนินกิจกรรม
✓
6.รายงานผลการดำเนินงาน
✓
12. รายละเอียดค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการดำเนินโครงการ (จากงบประมาณโครงการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) เป็นเงินทั้งสิ้น (50,000) บาท ได้แก่
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ที่
1

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

1.การศึกษาคิดค้นวิจัย ฯ
ค่าตอบแทน
-ค่าจ้างนักวิจัยกลุ่มเป้าหมาย/ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
(40,000)

2

3

-ค่าจ้างเหมา/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ *15*100 คน
-ค่าวิทยากร 6 ชม.*2 คน *300
-ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสาร
ค่าวัสดุ
รวม

3,000
3,600

(3,000)
(3,600)
(3,400)
(50,000)

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและขอถัวจ่ายทุกรายการ
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้องค์ความรู้ใหม่จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
2. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ไม่น้อยกว่า 2 ผลิตภัณฑ์
14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
14.1 จากการนิเทศติดตาม
14.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
15. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
ดำเนินงานโดยใช้หลักของความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และดำเนินกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้
สูง
- หลักความมีเหตุผล
การพัฒนา SMEs เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้
กำหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based
Economy) เพื่อการก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และการ
สร้างเสริมให้เกิดการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งแนวทางที่สำคัญคือ
การสร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม
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- หลักความคุ้มกันที่ดี
การส่งเสริมให้มีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่า
ปาล์มน้ำมัน แล้วยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ในระยะยาวได้อีกด้วย
นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่งและคณะ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใต้โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
การเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
 3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
โดยเน้น 4 ภารกิจหลักได้แก่ การเยี่ยมบ้านผู้เรียน การสร้างระบบดูแลผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมการมีงานทำและหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนการสร้างความตระหนักให้กับครูที่ปรึกษา จัดให้มี
การประสานระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษาเพื่อคัดกรองและดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน ให้สามารถสำเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดของหลักสูตร
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจตรงกันในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
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2. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองช่วยกันติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา ออกกลางคันน้อยลง
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่น้อยกว่า 60%
8.1.2 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ตามกลุ่มเสี่ยง
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
8.2.2 ผู้ปกครองและนักเรียน คณะครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
8.2.3 ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาตามกำหนดของหลักสูตร
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
- กำหนดวันประชุม
- ทำหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุม
- ประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. ศึกษาข้อมูลการดำเนินโครงการ
2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน
4. ประชุมคณะทำงานเพื่อร่วมวางแผน
5. ดำเนินกิจกรรมตามแผน
6. สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
-ค่าอาหารว่าง ในการประชุมผู้ปกครอง
ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าวัสดุ
-วัสดุสำนักงาน

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
1,000 คน
-

-

ค่าครุภัณฑ์
รวม

20
-

หมายเหตุ

22,000 2 ภาคเรียน
4,000

-

-

-

22,000

ใช้ ค.วัสดุเอกสารการ
พิมพ์

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
2. ครูที่ปรึกษาสามารถคัดกรองผู้เรียนและร่วมพิจารณาการดูแลพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
วิทยาลัยจัดประชุมปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและนักเรียน
นักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- หลักความมีเหตุผล
การประชุมผู้ปกครองเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความร่วมมือในการติดตามผู้เรียนและการจัดการ
เรียนการสอน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครอง ทำให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามกำหนดของ
หลักสูตร

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ มอบทุนการศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและแนะแนวให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน
ภายใต้โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
 3. ด้านการบริหารจัดการ
 4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้นต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
7.1 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
7.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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7.3 เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา ร้อยละ 90
8.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการพิจารณาทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1) กิจกรรมการดำเนินงาน
1. กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา
3. มอบทุนการศึกษา
9.2) ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา
4. มอบทุนการศึกษา
5. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษา จนจบหลักสูตร
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การใช้วัสดุ ต่าง ๆ
แบบพอประมาณ
- หลักความมีเหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล
นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่งและคณะ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใต้โครงการ งานแนะแนวหาอาชีพและจัดหางาน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
 3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพ
แล้ว ยังจะต้องมีความรู้และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการทำงาน เช่น
การหางาน การสมัครงาน ตลอดจนการปรับตัวให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน การค้นพบ
ตนเอง ความถนัดและความสนใจเฉพาะทางที่สอดคล้องกับอาชีพ การปัจฉิมนิเทศเป็นการให้ข้อมูลต่าง ๆ
เบื้องต้นที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการปรับตัวให้ก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
1. จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษาทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.
2. เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและสภาพสังคมใน
โลกของการทำงาน
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. จำนวน 150 คน (โดยประมาณ)
8.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
3.ประชุมชี้แจง/มอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินกิจกรรม
5.สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ
งบกิจกรรมพัฒนาฯ

ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-วัสดุจัดกิจกรรม
ค่าครุภัณฑ์
-

1,200

1,200

2,000

รวม

3,200

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาต่อ และออกไปประกอบอาชีพรายบุคคล
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
นักเรียน นักศึกษา เฉพาะผู้ที่จบการศึกษา
- หลักความมีเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ได้สานสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ที่จบรุ่นเดียวกัน และสร้างความผูกพันกับวิทยาลัย
- หลักความคุ้มกันที่ดี
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการสร้างเครือข่ายเฉพาะรุ่น

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง และคณะ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
 3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การแนะแนวการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนในด้านสายอาชีพโดยตรง
เนื่องจากนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีจำนวนมาก
อาจไม่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในสายสามัญ และยังไม่ทราบถึงทางเลือกอื่นในการศึกษา เช่น การศึกษา
ทางสายอาชีพ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ
ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ กิจกรรมของงานแนะแนวนอกจากจะ
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนอาชีวศึกษาแล้ว ยังยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ด้วย
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางด้านการอาชีวศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของแผนกวิชาต่าง ๆ
4. สร้างเครือข่ายครูแนะแนว
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครูแนะแนว ในจังหวัดกระบี่และจังหวัด
ใกล้เคียง จำนวน 300 คน เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์การศึกษาของวิทยาลัย
8.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม Open
House
8.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าใจการศึกษาต่อในรูปแบบการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา
และส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนในสาขาต่าง ๆ ทำให้มีจำนวนผู้เรียนในเพิ่มสูงขึ้น
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
1.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
1. กิจกรรม Open House
2. กิจกรรมแนะแนวสัญจร
3. กิจกรรรมจัดนิทรรศการแนะแนว
4. กิจกรรมจัดทำสื่อแนะแนว
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สำรวจโรงเรียนที่จะเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ
6. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
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1
2
3

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(30,000) บูรณรการ108อาชีพ
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม Open house
3,000
- ค่าวัสดุกิจกรรมแนะแนว สัญจร
7,000 งบกิจกรรมพัฒนาฯ
- ทำสื่อสิ่งพิมพ์แนะแนว
4
ค่าครุภัณฑ์
รวม
10,000
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะผู้และผู้บริหาร ครูแนะแนว เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 คน
2. นักเรียนในจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การใช้วัสดุ ต่าง ๆ
แบบพอประมาณ
- หลักความมีเหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัย
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ ติดตามการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
ยุทธศาสตร์ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใต้โครงการ งานแนะแนว
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สิ้นปีการศึกษามีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งส่วนหนึ่งจะไป
ประกอบอาชีพและบางส่วนจะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น วิทยาลัยฯ มีความประสงค์เก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลนำมาพัฒนาระบบการจัดการด้าน
งานแนะแนวศึกษาต่อ และมีงานทำของนักเรียนนักศึกษา และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงวิธีเรียนเปลี่ยนวิธี
สอนของครูต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
1. ติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.
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2. รวบรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
3. รวบรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการ
4. รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงาน
5. รวบรวมชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาตอบแบบสอบถามกลับคืนมาวิทยาลัย ร้อยละ 90
8.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยมีฐานข้อมูลการผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปวช.3 และ ปวส. 2
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 ส่งแบบสอบถามติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
9.1.2 ส่งแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีงานทำ
9.2 ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
4.ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
5.สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวม
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ติดตามการมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษา
11.2 นักเรียนในจังหวัดกระบี่และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การใช้วัสดุ ต่าง ๆ
แบบพอประมาณ
- หลักความมีเหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ การประชุมวิชาการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ระดับภาคใต้ ระดับชาติ ครั้งที่ 42)
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรวรรณ คำนึงการ ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ
ภายใต้โครงการ ............................................................................................................
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
 2. การจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
 3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
 4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อกท.) เป็นองค์การของนักศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้ในการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาอาชี ว เกษตร โดยเน้ น การจั ด การเรีย นควบคู่ กั บ การปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู้แ ละ
ประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหา เศรษฐกิจแบบยั่งยืน สามารถปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขตลอดจน เป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองและประชาธิปไตย ในการนี้องค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูป ถัมภ์สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วย
กระบี่ ได้เล็งเห็นประโยชน์อันจะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิก อกท.หน่วยกระบี่ ด้วยกัน จึงจะได้จัดให้มีโครงการ
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การประชุม วิช าการขององค์ ก ารเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ภาค และชาติ ขึ้น
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1 เพื่อจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ที่มีผลงานดีเด่น
7.2 เพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นมาจัดแสดงเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
7.3 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. ได้แสดงความรู้ความสามารถ ด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย
7.4 เพื่อให้สมาชิก อกท. ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน สร้างภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบดำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย
7.5 เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
8.1.1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการฯ ร้อยละ 80
8.1.2 ได้นักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯระดับภาค และระดับชาติ ทุกประเภท
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
8.2.1 กิจกรรมที่ดำเนินการในการประชุมวิชาการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย
- การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. หน่วยกระบี่
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- การประกวดผลงานฯ
- การสัมมนาผลงานทางวิชาการ
- การแสดงนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
- การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมาชิก อกท.
- การแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก อกท.
8.2.2 สมาชิก อกท.หน่วยกระบี่ได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและบริการผู้อื่น
8.2.3 สมาชิก อกท.หน่วยกระบี่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันอกท.ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
9. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย
9.1.2 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

9.1.3 การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
2. ขออนุญาตจัดกิจกรรมและจัดทำโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
3. ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
4. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกและดำเนินการ
5. ครูผู้สอนรับสมัครนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
และฝึกทักษะให้นักศึกษา
6. ดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการ
7. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่ หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
-ไม่ม-ี
งบกิจกรรมฯ
2 ค่าใช้สอย
- ค่าหนังสือที่ระลึก (อกท.ภาค , อกท.ชาติ)
5,000 50,000
- ค่าต้นไม้ที่ระลึก (อกท.ภาค , อกท.ชาติ)
15,000 งบ.........
- ค่าเช่าเต็นท์ (อกท.หน่วย , อกท.ภาค)
11,500 250,000
- ค่าเช่าเหมารถบัส (อกท.ภาค , อกท.ชาติ)
100,000
3 ค่าวัสดุ
- งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย
20,000
- งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต้
98,500
- งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
50,000
รวม
300,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิก อกท.หน่วยกระบี่ ได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถเป็นตัวแทน เข้าร่วมการประชุม
วิชาการฯ ในระดับภาค ระดับชาติ ต่อไป
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12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
12.1 ผลการจากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.
12.2 แบบประเมินผล
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13.1 หลักความพอประมาณ
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การใช้วัสดุต่าง ๆ
แบบพอประมาณ
13.2 หลักความมีเหตุผล
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
13.3 หลักความคุ้มกันที่ดี
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล
นางสาวอรวรรณ คำนึงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ วัสดุอาหารนักศึกษาปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสุมนศรี เผือกแสง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ภายใต้โครงการ โครงการปฏิรูปเกษตรเพี่อชีวิต
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับนักศึกษาโครงการปฏิรูป เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ มีอาหารครบทั้ง 5 หมู่
เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาตามโครงการ “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ” และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและกระจายโอกาสให้ผู้ปกครองที่
มีฐานะค่อนข้างขาดแคลน ขัดสน ได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ให้นักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต มีคุณภาพชีวิต ที่ถูกสุขอนามัย มีอาหารครบ
ทั้ง 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
168 คน ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 173 คน มีคุณภาพชีวิตที่ถูกสุขลักษณะและมีอาหารรับประทานครบวันละ 3
มื้อ/วันตามหลักโภชนาการ
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 นักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.1.2 จัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบจากการผลิตทางเกษตรของโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตและตาม
ท้องตลาด
9.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ
9.1.4 ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. จัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. ประเมินผลการดำเนินโครงการ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,023,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
2 คน
240,000
3. ค่าวัสดุ
-วัตถุดิบในการประกอบอาหารนักศึกษาจำนวน 3 มื้อ/วัน
783,000
รวม
1,023,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ(เบิกตามจำนวนนักศึกษาโครงการปฏิรูป)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาอันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
2. ผู้ปกครองหรือนักเรียน ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. สังเกตจากการใช้บริการโรงอาหารวิทยาลัยฯ
2. ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่รับประทานอาหาร
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตได้รับการ
สนับสนุนเรียนฟรี อยู่ฟรี ทำกิจกรรม
- หลักความมีเหตุผล :
ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
ที่หลักสูตรกำหนดครบทุกด้าน

นางสุมนศรี เผือกแสง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ สวัสดิการหอพักนักศึกษาชาย-นักศึกษาหญิง
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางจุรีย์ วงษ์สามารถ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ภายใต้โครงการ สวัสดิการหอพักนักศึกษา
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต เรียนฟรี
อยู่ประจำ ทำโครงการ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ได้จัดหอพักให้นักศึกษาได้อยู่ประจำ และมี
อาหารให้กินครบ 3 มื้อ/วัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดย
คำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเป็นรูปธรรม
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและกระจายโอกาสให้ผู้ปกครองที่
มีฐานะค่อนข้างขาดแคลน ขัดสน ได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
3. สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและ
ส่งเสริมกิจกรรมทักษะต่าง ๆ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน จำนวน 415 คน ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 กิจกรรมเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน(หอพัก)
9.1.2 กิจกรรมสงบจิต สงบใจ
9.1.3 กิจกรรม 5 ส.
9.1.4 กิจกรรมพัฒนาหอพัก
9.1.5 กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอ
9.1.6 กิจกรรมปลูกผัก-เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย
9.1.7 กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด
9.1.8 กิจกรรมทำบุญหอพัก
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมพัฒนาหอพัก
กิจกรรมเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน(หอพัก)
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอ
กิจกรรมปลูกผัก-เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย
กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมทำบุญหอพัก

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.

~ 169 ~

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (47,000) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทน
-ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหอพักชาย
35,000 ค่าอาหาร
-ค่าปฏิบัติงานนอเวลาราชการเจ้าหน้าที่ปกครองหอพัก
12,000 ทำการ
หญิง
นอกเวลา
2. ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
(2,000)
3. ค่าวัสดุ
-วัสดุที่ใช้ในกิจกรรมหอพักชาย-หญิง
(6,000) งบปฏิรูป
4. ค่าครุภัณฑ์
-เครื่องทำน้ำเย็นหอพักชาย-หญิง
2 เครื่อง
(24,000)
รวม
(47,000)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับการสนับสนุนการอยู่หอพักและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ
2. ผู้ปกครองหรือนักเรียน ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. จำนวนนักศึกษามีความสนใจเข้าอยู่ประจำหอพักจากการสอบถาม
2.สังเกตความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ประจำหอพัก
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ
- หลักความมีเหตุผล :
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและกระจายโอกาสต่าง ๆ
นางจุรีย์ วงษ์สามารถ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ สวัสดิการพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววนิดา สังข์ทอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติกิจนิสัยที่ดี
และมีคุณลักษณะพึงประสงค์
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเสี่ยงหลายด้านประกอบด้วย ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม เพื่อการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งเสพติดและด้านสังคม งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึง
ได้จัดทำโครงการสวัสดิการพยาบาลขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3 ด้าน ดังกล่าวเป็นการเบื้องต้น

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านยาเสพติด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และด้านสังคม (การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยเรียน)
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการประกันอุบัติเหตุ (ยกเว้นนักเรียนทวิศึกษา)
8.2.2 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ร้อยละ100 ได้รับการตรวจสารเสพติด/หรือตรวจสุขภาพ
8.2.3 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 100 มีสิทธิได้รับบริการพื้นฐานเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
8.2.4 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์
8.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามความ
ต้องการและได้รับบริการพื้นฐานเมื่อเจ็บป่วย
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 ทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.1.2 ตรวจสารเสพติดหรือตรวจสุขภาพให้แก่ นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง
9.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. รวบรวมข้อมูล
2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการ
3. ดำเนินการ
4. ประเมินผล
5. รายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-ค่ายาและเวชภัณฑ์
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-ค่าตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

500 คน
500 คน

หมายเหตุ

(10,000) งบระยะสั้น
150 75,000 เก็บจาก นศ.
60 30,000 เก็บจาก นศ.
105,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม
2. ประเมินผล โดยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
การดำเนินงานตามโครงการมีการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล :
การดำเนินงานตามโครงการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
มีแผนงาน/โครงการและมีเครือข่าย

นางสาววนิดา สังข์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผูอ้ ำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภายใต้โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี กระบี่ เป็น สถาบัน การศึกษา สั งกั ดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกกิจกรรม
เพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ในฐานะที่ เป็ น พลเมืองของประเทศไทย ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติไทย การปฏิ บัติที่
ถูกต้องตามประเพณี ศาสนาที่ตนเองนับถือ และสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุก
พระองค์ ตลอดจนนำแนวคิดด้านคุณธรรม มาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและ
7.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้แก่นักเรียน บุคลากรทุกคน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
8.1.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคน นำหลักแนวคิดด้านคุณธรรมมาเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิต
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 มีนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 350 คน
8.2.2 มีบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 65 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินการ
9.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม
9.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ
9.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.

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.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม
ดำเนินงานตามโครงการ
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (30,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
-ค่าวัสดุการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(30,000)
2 ค่าครุภัณฑ์
(30,000) งบพัฒนาผู้เรียน
รวม
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้นทุกสาขาวิชา
2. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนได้แสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
หลักความมีเหตุผล
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามความจำเป็น
หลักความคุ้มกันที่ดี
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบวินัย
นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ กีฬาและนันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นายจีรทีปต์ ณ ลำปาง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การออกกำลั งกายและการเล่ น กีฬ า เป็ นกิจกรรมส่ วนหนึ่ งของชีวิต ประจำวัน ของทุกคน
เพราะทำให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนทำ
ให้ประชาชน เยาวชน มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ช่วยลดและขนัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรบุคคล
ของชาติ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย สุขภาพดี ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้ให้ ความสำคัญในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิด
การบูรณาการทางการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ฯลฯ
ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกระบี่ จึงได้จัดทำโครงการกีฬาและนันทนาการ ต้ายภัยยาเสพติด ภายใต้งบประมาณ
ประจำปี 2564
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1. เพื่อใช้กิจกรรมการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี
7.2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด โดยการออกกำลังและการ
เล่นกีฬา
7.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนของ
สถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ภาค และชาติต่อไป
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1
เชิงปริมาณ
8.1.1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาภายใน “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-.30 มิ.ย. 64 ณ
สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จำนวน 250 คน
8.1.2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. 64 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ด้าน
ปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 50 คน
8.1.3 กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ระหว่าง
วันที่ 1-30 ส.ค. 64 ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 50 คน
8.1.4 กิจกรรมที่ 4 แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-30
ก.ย. 64 ด้านปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 50 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา ออก
กำลังกาย มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เกิดการด้านพัฒนาทักษะทางการกีฬาที่ตนเองถนัดและมีระเบียบ มีวินัย
เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนก สาขาวิชา และได้เป็นนักกีฬา
ตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ภาค และชาติต่อไป
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
3. จัดซื้อและเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
4. จัดทำสูจิบัตร
5. แบ่งสีและประชุมสี
6. ดำเนินการแข่งขัน
7. รายงานผลการแข่งขันและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาภายใน “พระพิรุณเกมส์”
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.

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
3. จัดซื้อและเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม
4. จัดทำสูจิบัตร/แบ่งสีและประชุมสี
5. ดำเนินงานตามโครงการ
6. รายงานผลการแข่งขัน/สรุปผลการดำเนิน
โครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
3. จัดซื้อและเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ฝึกซ้อมนักกีฬา
4. ดำเนินงานตามโครงการ
5 สรุปผลการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
3. ฝึกซ้อมนักกีฬา
4. ดำเนินงานตามโครงการ
5 สรุปผลการดำเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 4 แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
3. ฝึกซ้อมนักกีฬา
4. ดำเนินงานตามโครงการ
5 สรุปผลการดำเนินโครงการ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (234,500) บาท ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาภายใน “พระพิรุณเกมส์”
หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
-ค่าเช่าเต้นท์ จำนวน 2 วัน (เหมาจ่าย)
-ค่าของรางวัล
ค่าวัสดุ
1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและทำสถานที่
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งยัน
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนพาเหรด
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

5 หลัง

1,500

หมายเหตุ

ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
งบพัฒนา
7,500
ผู้เรียน

3,000

1,500
1,500
2,000
15,000

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ต้านภัยยาเสพติด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
กระบี่
หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 1 วัน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม
50 คน

หมายเหตุ

เบิกจากค่า
240 (12,000) เดินทางไป
ราชการตาม
จ่ายจริง

(12,000)
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กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน ราคา
รวม
ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 วัน
50 คน
240 (48,000)
-ค่าที่พัก จำนวน 3 วัน (เหมาจ่าย)
50 คน
300 (45,000)
ค่าใช้สอย
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
5,000
ค่าวัสดุ
(98,000)
รวม
กิจกรรมที่ 4 แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน ราคา
รวม
ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 วัน
50 คน
240 (48,000)
-ค่าที่พัก จำนวน 3 วัน (เหมาจ่าย)
50 คน
300 (45,000)
ค่าใช้สอย
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
5,000
ค่าวัสดุ
(98,000)
รวม

หมายเหตุ
เบิกจากค่า
เดินทางไป
ราชการตาม
จ่ายจริง

หมายเหตุ
เบิกจากค่า
เดินทางไป
ราชการตาม
จ่ายจริง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการเล่นกีฬา ออกกำลัง
กาย มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เกิดการพัฒนาทักษะทางการกีฬาที่ตนเองถนัดและมีระเบียบ วินัย เกิดความ
รัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างแผนก สาขาวิชา และได้เป็นนักกีฬาตัวแทนของ
สถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
2. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
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บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการรู้จัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากร ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปอยู่ในระดับพอประมาณ
- หลักความมีเหตุผล :
การดำเนินโครงการอย่างมีหลักการและเหตุผล ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นอย่างดี
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่าง หันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพติด
นายจีรทีปต์ ณ ลำปาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภายใต้โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น นี้ ค วามเจริ ญ ทางด้ านวัต ถุได้เพิ่ ม ขึ้น อย่างรวดเร็ว ทำให้ สั งคมเกิ ด ค่ านิ ย มที่ ให้
ความสำคัญ กับ อำนาจเงิน ทองมากกว่าที่ จ ะให้ ความสำคัญ กับจิตใจและละเลยการปฏิบั ติห น้าที่ ที่เป็น จิต
สาธารณะ ส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม ทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิ ดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจ
ของบุ คคลให้ มีความเจริญและเป็น จิ ตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่า นี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำ
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ การทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ
ภายในบริเวณหมู่บ้านให้สะอาด เช่น ช่วยกันทำความสะอาดภายในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่าเหมาะสม
5. เพื่อปลูกฝังและและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ
ให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
ให้ผู้ร่วมโครงการช่วยกันทำความสะอาดภายในชุมชน โดยการเก็บขยะ
8.2 เชิงปริมาณ
ผู้ที่ได้รับความรู้จากโครงการ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นนักเรียน
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 295 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม
3. ดำเนินโครงการกิจกรรม
4. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
- ถุงดำ
- ไม้กวาด
4 ค่าครุภัณฑ์

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
-

รวม

-

500
1,500
2,000

หมายเหตุ

งบกิจกรรมพัฒนาฯ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
2. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง
3. สมาชิกได้ฝึกตนเองในด้านอื่น ๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ
การตรงต่อเวลา การอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
12.2 แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- หลักความมีเหตุผล : ยึดหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต
- หลักความคุ้มกันที่ดี : นักเรียน ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบวิทยาลัย

นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายวิทยา ชูคต ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติกิจนิสัยที่ดี
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภายใต้โครงการ TO BE NUMER ONE
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพาะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ
และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งยึ ด เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นงานยาเสพติ ด ตามคำสั่ ง สำนั ก
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นายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระหว่างยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการ
เรียนรู้อยากลองต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดั้น
ทางอารมณ์สูง กล้าทำสิ่งท้าทาย เป็นผลทำให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและ
ภัยที่เกิดจากอบายมุขที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสังกัดฯ ซึ่งโครงการ To be Number One หรือ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เปิดเผยตัวเอง เข้ารับการรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์
และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจ
ธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก ระบี่ เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้จัดโครงการ To be Number One หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา/สารเสพ
ติดและการป้องกันไปยังครอบครัว ชุมชนได้ และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงโทษและข้อเสียของ
ยาเสพติด พร้อมกับมีทักษะในการใช้ชีวิตโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยา/สารเสพติดและการป้องกันไปยังครอบครัว ชุมชนได้
3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงโทษและข้อเสียของยาเสพติด และมีทักษะในการใช้
ชีวิตโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยา/สารเสพติดและ
การป้องกันไปยังครอบครัว ชุมชนได้
8.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงโทษและข้อเสียของยาเสพติด
8.1.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการใช้ชีวิตโดยสามารถหลีกเลี่ยงจาก
ยาเสพติดได้
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 47 คน
8.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 350 คน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ
9.1.2 เขียนโครงการ และเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9.1.3 ติดต่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้
9.1.4 กำหนดวันที่ และเวลาในการจัดกิจกรรม
9.1.5 ดำเนินงานตามกำหนดการโครงการ
9.1.6 ติดตามประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9.1.7 สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอวิทยาลัยฯ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุม
คณะกรรมการ
2. เขียนโครงการ และเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3. ติดต่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้
4. กำหนดวันที่ และเวลาในการจัดกิจกรรม
5. ดำเนินงานตามกำหนดการโครงการ
6 ติดตามประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
7. สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอ
วิทยาลัยฯ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,500 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

หมายเหตุ

1 ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 500 บาท * 3 คน
3 คน
1,500 4,500
2 ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารเที่ยง 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท*400คน 400 คน
50 (5,000) นศ.ปฏิรูป งบโรงอาหาร
-ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 15บาท*400 คน
400 คน
30 (6,000) งบ ค.ปฏิรูป
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
4,500
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนและนำไปสู่การแก้ปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ
2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้มใจเกี่ยวกับยา/สารเสพติดและการป้องกันไปยังครอบครัว ชุมชน
ได้
3. นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงโทษและข้อเสียของยาเสพติด และมีทักษะการใช้ชีวิตโดยหลีกเลี่ยงจาก
ยาเสพติได้
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
2. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- หลักความมีเหตุผล :
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีสติ รอบคอบและคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
นายวิทยา ชูคต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ สนับสนุนชมรม To be Number One
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายวิยา ชูคต ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติกิจนิสัยที่ดี
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภายใต้โครงการ TO BE NUMER ONE
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพาะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ
และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งยึ ด เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นงานยาเสพติ ด ตามคำสั่ ง สำนั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระหว่างยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวั ยที่ต้องการ
เรียนรู้อยากลองต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดั้น
ทางอารมณ์สูง กล้าทำสิ่งท้าทาย เป็นผลทำให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและ
ภัยที่เกิดจากอบายมุขที่เกิดขึ้นกับ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสังกัดฯ ซึ่งโครงการ To be Number One หรือ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติ ด
เปิดเผยตัวเอง เข้ารับการรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุทธศาสตร์
และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจ
ธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก ระบี่ เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้จัดโครงการ To be Number One หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา/สารเสพ
ติดและการป้องกันไปยังครอบครัว ชุมชนได้ และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงโทษและข้อเสียของ
ยาเสพติด พร้อมกับมีทักษะในการใช้ชีวิตโดยสามารถหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดได้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานกิจกรรมภายใต้ชมรม To be Number One ภายใต้ “เด็กทำ ผู้ใหญ่
หนุน”
2. เพื่อให้สถานศึกษาคัดกรองผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และการเสพ
3. เพื่อให้สมาชิกชมรม To be Number One มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-22 ปี โดยจำแนกเป็นอาสาสมัคร/แกนนำ และสมาชิกชมรม To be
Number One ที่มาใช้บริหารในศูนย์และครอบครัว
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 47 คน
8.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 350 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาชมรม To be Number One
9.1.2 กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be Number One
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9.1.3 กิจกรรมจิตอาสา To be Number One
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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. กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาชมรม To be
Number One
2. กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To
be Number One พิจารณาอนุมัติ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

หมายเหตุ

1 กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาชมรม To be Number One
-วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
- ค.วัสดุเอกสารฯ
2 กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be
Number One พิจารณาอนุมัติ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
2,000
- ค่าแต่งหน้าและค่าเช่าชุด
10,000
รวม
(12,000) ค.พัฒนาผู้เรียน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองอัน
เป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด
2. ชมรมฯ มีสำนักงานที่มีประสิทธิภาพให้บริการบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก มีความคล่องตัวใน
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ และช่วยให้บุคคลผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว
3. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม
4. ชมรมฯ มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
2. รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- หลักความมีเหตุผล :
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีสติ รอบคอบและคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
นายวิทยา ชูคต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชมรม To be Number One
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายวิยา ชูคต ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติกิจนิสัยที่ดี
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภายใต้โครงการ TO BE NUMER ONE
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพาะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบ
และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
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แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งยึ ด เป็ น หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นงานยาเสพติ ด ตามคำสั่ ง สำนั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ให้ มีการเฝ้าระหว่างยาเสพติดในสถานศึกษาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการ
เรียนรู้อยากลองต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหาสร้างตัวตน สร้างการยอมรับ และมีแรงผลักดั้น
ทางอารมณ์สูง กล้าทำสิ่งท้าทาย เป็นผลทำให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและ
ภัยที่เกิดจากอบายมุขที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในสังกัดฯ ซึ่งโครงการ To be Number One หรือ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวั ฒนาพรรณ
วดี มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เปิดเผยตัวเอง เข้ารับการรักษา ฟื้นฟู โดยสมัครใจ ภายใต้กิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” โดยมียุ ทธศาสตร์
และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น ศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจ
ธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก ระบี่ เป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษา จึงได้ดำเนิ น โครงการจั ดซื้อครุภัณ ฑ์ ส นับสนุน ชมรม To be Number One เพื่อให้ ช มรมฯ มี
สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการบุคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก มีความคล่องตัวในการดำเนินงานใน
เรื่องต่าง ๆ และช่วยให้บุคคลที่มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานกิจกรรมภายใต้ชมรม To be Number One ภายใต้ “เด็กทำ ผู้ใหญ่
หนุน”
2. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้ชมรมฯ มีสำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก มีความ
คล่องตัวในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ และช่วยให้บุคคลผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกรวดเร็ว
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
วัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-22 ปี โดยจำแนกเป็นอาสาสมัคร/แกนนำ และสมาชิกชมรม To be
Number One ที่มาใช้บริหารในศูนย์และครอบครัว
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 47 คน
8.2.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 350 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ
9.1.2 เขียนโครงการและเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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9.1.3 ดำเนินงานตามกำหนดการโครงการ
9.1.4 ติดตามประเมินผลโครงการ
9.1.5 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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. วางแผนเพื่อกำหนดโครงการ/ประชุม
คณะกรรมการ
2. เขียนโครงการและเสนอตามลำดับขั้นตอนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินงานตามกำหนดการโครงการ
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,550 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1. ครุภัณฑ์
1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
2. เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Canon G1010
3. เครื่องสำรองไฟ 800 V
4. โต๊ะพับอเนกประสงค์
5. เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
6. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต
7 .โต๊ะสำหรับวางคอมฯ ขนาด 1.20 เมตร
8. เก้าอี้สำนักงาน
9. โต๊ะทำงาน
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 ตัว
30 ตัว
1 ตู้
1 ตัว
-

3,450
1,800
1,200
260
5,000
3,500
-

(3,450)
(1,800)
(12,000)
(7,800)
(5,000)
(3,500)
33,550

หมายเหตุ
ห้อง Internet
ค.จัดซื้อครุภัณฑ์

“
“
“
“
“
มีโต๊ะว่างขอใช้
“
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเองอัน
เป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด
2. ชมรมฯ มีสำนักงานที่มีประสิทธิภาพให้บริการบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก มีความคล่องตัวใน
การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ และช่วยให้บุคคลผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว
3. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม
4. ชมรมฯ มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม

12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. แบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
2. รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นโดยใช้ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
- หลักความมีเหตุผล :
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีสติ รอบคอบและคิดถึงผลกระทบที่จะตามมา
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

นายวิทยา ชูคต
ผู้รับผิดชอบโครงการ

~ 203 ~

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนภาพร ขุนชนะ และคณะ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ขอ้ ที่ 6 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและแนะแนวให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน
ภายใต้โครงการ งานครูที่ปรึกษา
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
 3. ด้านการบริหารจัดการ
 4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. หลักการและเหตุผล
จากการดำเนินงานกิจกรรมเยี่ยมบ้าน Homeroom และ การให้คำปรึกษาผู้เรียน เป็นการ
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้วิทยาลัยทราบข้อมูลและสภาพปัญหาของ
นักเรียนที่แท้จริง ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามความต้องการและสามารถ
แก้ปัญหานักเรียนได้ตรงประเด็น ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ อีก
ทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัย ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองเกิดความ
มั่นใจและไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาต่อในวิทยาลัยมากขึ้น
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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7.2 เพื่อวิทยาลัยสามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
7.3 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัย ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาปวช.1
ทั้งหมด
8.1.2 ครูทปี่ รึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาปวส.1
ทั้งหมด
8.1.3 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษากลุ่ม
เสี่ยง
8.2 เชิงคุณภาพ
เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างวิทยาลัย ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง และเกิดความร่วมมือใน
การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1) กิจกรรมการดำเนินงาน
1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
2. กิจกรรม Homeroom
3. กิจกรรมให้คำปรึกษาผู้เรียน
9.2) ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
9. ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
10. สรุปผลการดำเนินงาน
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (22,000) บาท ได้แก่
งบประมาณการ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
หน่วยละ
1.

ค่าใช้สอย
-ค่าเดินทางออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครู
ที่ปรึกษา

200
(โดยประมาณ)

110

หมายเหตุ

รวม
(22,000)

-

รวม

ค่าเดินทางในการเยีย่ ม
บ้าน
กิจกรรม Homeroom
และกิจกรรมให้
คำปรึกษาผูเ้ รียน (ไม่
ใช้งปม.)

(22,000)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 วิทยาลัย ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครองมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
11.2 วิทยาลัยมีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11.3 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึงจากครูที่ปรึกษาและวิทยาลัย
11.4 เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหา
นักเรียน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
สรุปผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
วิทยาลัยและครูที่ปรึกษาสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- หลักความมีเหตุผล
การเยี่ยมบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความร่วมมือในการติดตามผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับผู้ปกครอง ทำให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามกำหนดของ
หลักสูตร

นางสาวนภาพร ขุนชนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
1. ชื่อผูร้ ับผิดชอบโครงการ นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 5 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภายใต้โครงการ สถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ.2548 เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ
2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์
ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำการดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงการดำเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการต่อเป็นระยะที่ 2 โดยเน้น
เครื่องจักรกลเกษตรเป็นลำดับต้นๆ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของชุมชน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
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การศึกษาและการเรียนรู้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งาติ นำเสนอ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วย
สร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ
อุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาดำเนินการนำร่องใน ปี 2551 รวม 500 จุด และขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด
ทุกเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการจัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม
ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ดำเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center)โดยดำเนินงานตามภารกิจหลักดังนี้ 1) ด้านการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
จากผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน คลินิกเกษตร เป็นต้น การให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการบำรุงรักษา
เครื่องมือประกอบอาชีพต่าง ๆ แก่ประชาชนและชุมชุน รวมทั้งยกระดับช่างชุมชน 2) พัฒนานวัตกรรมต่อ
ยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมมาตรฐานและรับรองคุณภาพ ใน
ลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อให้บริการด้านการซ่อมต่าง ๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ผ้า คลินิก
เกษตร เป็นต้น รวมถึงการให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือประกอบอาชีพต่าง ๆ แก่
ประชาชนและชุมชน
7.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริม
มาตรฐานและรับรองคุณภาพ ในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
7.3 เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีเร่งด่วนในการปฏิบัติงานในช่วงเวลาเกิดภัย
พิบัติต่างๆ หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
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7.4 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และเครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
7.5 เพิ่มประสบการณ์ และการเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน
7.6 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถ
ประสบการณ์ สมรรถนะ และความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 มีนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ/จิตอาสา จำนวน 32 คน/ศูนย์
8.1.2 มีประชาชนเข้ารับบริการ 50 คน/ศูนย์
8.1.3 มีประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ 15 คน/ศูนย์
8.1.3 มีรายการซ่อม 150 รายการ/ศูนย์
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานฯ ระดับดีขึ้นไป
8.2.2 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
8.2.2 สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้การเป็นผู้ประกอบการ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการขออนุมัติ
2. จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินโครงการ
4. สรุปและรายงานผลโครงการ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (250,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
2
ค่าใช้สอย
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน
2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
(250,000) งปม.Fixit
3
ค่าวัสดุ
3.1 วัสดุอบรมในแต่ละรุ่น
3.2 วัสดุสำนักงาน
4
ค่าครุภัณฑ์
(250,000)
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน
11.2 เพิ่มประสบการณ์ และการเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
11.3 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวม ทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถ
ประสบการณ์ สมรรถนะ และความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1.รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2.แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- หลักความมีเหตุผล
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็น
- หลักความคุ้มกันที่ดี
ประชาชนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงคุณภาพชีวิตดีขึ้น
นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพล ชีพวรรณ งานฝึกอบรมระยะสั้น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 5 ขยายอกาส ทางการศึกษา วิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในกสรศึกษาอย่างต่อเนื่องของเยาวชนเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์ข้อที่ 3 มุง่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้โครงการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในสภาพปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้างสูง ในขณะที่รายได้ของเกษตรกรค่อนข้างจะคงที่และมีแนวโน้ม
จะถดถอย การเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพอยู่ได้และ
ไม่เดือดร้อน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความพร้อมในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรในด้านเพิ่มพูนความรู้ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยฯจึงจำเป็นที่
จะต้องจัดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมหรือพัฒนาอาชีพที่เกษตรกรทำอยู่แล้ว หรือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพใหม่ ๆ แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
1. เพื่อทำการฝึกอบรมอาชีพใหม่หรือพัฒนาอาชีพเดิมแก่เกษตรกรให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ปีละ 200 คน
2. ประชาสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน
3. ให้ความรู้ โดยการติดตามนิเทศแก่เกษตรกรที่ทำโครงการ
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.2.1 จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า ปีละ 200 คน
8.2.2 ติดตามนิเทศเกษตรกรที่ทำโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย 15 คน นำผลการอบรมไปใช้อย่างจริงจัง
8.2.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรส่งบุตรหลานมาเรียนต่อในวิทยาลัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 100 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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.สำรวจความต้องการของเกษตรกร
2.ประสานกับผู้นำชุมชน
3.เขียนโครงการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น
4. ดำเนินการจัดฝึกอบรม
5.สรุปผลการจัดอบรม
6.ติดตามนิเทศ
7.ประชุมหาแนวทางแก้ปัญหา
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (115,400) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1
ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนวิทยากร
7 รุ่น
4,500 (31,500)
2
ค่าใช้สอย
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน
7 รุ่น
1,200
(8,400)
2.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
7 รุ่น
2,500 (17,500)
3
ค่าวัสดุ
3.1 วัสดุอบรมในแต่ละรุ่น
200 คน
150 (30,000)
3.2 วัสดุสำนักงาน
(10,000)
4
ค่าครุภัณฑ์
-โปรเจคเตอร์
1 เครื่อง
18,000 (18,000)
รวม
(115,400)

หมายเหตุ
งบระยะสั้น
งบระยะสั้น
งบระยะสั้น
งบระยะสั้น
งบระยะสั้น

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรเข้าอบรม ไม่น้อยกว่า 200 คน
2. เกษตรกรผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 180 คน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ติดตามนิเทศเกษตรกรที่ผ่านการอบรมทุก ๆ 3 เดือน
2. ประเมินผลโครงการทุก ๆ 3 เดือน
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ทำการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกร เน้นคุณภาพ
- หลักความมีเหตุผล : ทำการฝึกอบรมเน้นความเป็นไปได้ เกษตรกรประกอบอาชีพได้จริง
- หลักความคุ้มกันที่ดี : เน้นการพัฒนาอาชีพเดิมที่เกษตรกรทำอยู่แล้ว และเน้นการใช้วัตถุที่หาได้ใน
ท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน
นายประพล ชีพวรรณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

~ 217 ~

โครงการ อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภายใต้โครงการ สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับต่ำลง
พบว่า เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ และมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของนักเรียน ถ้าไม่รีบแก้ไข
นักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัย ชีวิตประจำวัน โครงการนี้สอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
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นักเรีย น เพื่อตอบสนองนโยบายอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองและ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำหลักธรรมไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
8.2 เชิงปริมาณ
1. นักเรียน นักศึกษาจำนวน 400 คน
2. ดำเนินการวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุม
3. ดำเนินโครงการกิจกรรม
4. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
-ค่าวิทยากร 2 คน * 4 ชม.*600 บาท
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. นักเรียน นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
12.1 รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
4,800
-

-

4,800

หมายเหตุ
งบกิจกรรมพัฒนาฯ
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12.2 แบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- หลักความมีเหตุผล : ยึดหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต
- หลักความคุ้มกันที่ดี : นักเรียน ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบวิทยาลัย
นายสุพัฒน์ ทองหนูนุ้ย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ/งาน จัดซื้อครุภัณฑ์
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายธนะรัชน์ ธนะทรัพย์ทอง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐาน สมศ. มาตรฐานที่ 3 จะต้องจัดที่เรียน สถานที่ฝึ กปฏิบัติให้
เหมาะสมจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่สมบูรณ์
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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8. เป้าหมาย
8.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน
2. ครูมีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ใช้ในการสอนไม่น้อยกว่า 40 คน
8.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษามีอุปกรณ์การเรียนที่สมบูรณ์
2. ครูและเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อการเรียนการสอน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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.เสนอโครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
3.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
4.รายงานผล

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (726,550) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องคัดไก่ไข่
รถสามล้อบรรทุก
เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่
ตู้ฟักลูกไก่
เครื่องปั้มน้ำ

1 เครื่อง
2 คัน
3 เครื่อง
1 ตู้
1 เครื่อง

22,000
146,000
25,200
10,800
19,500

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องปริ้นเตอร์สี
เครื่องสูบน้ำ
กล้องบันทึกภาพ 4K
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์สำหรับตัดต่อ
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว
Smart TV 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง

1 เครื่อง
1ชุด
1 ตัว
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 จอ
1 เครื่อง

5,000
(5,000)
200,000 (200,000)
23,000 (23,000)
30,000 (60,000)
30,000 (30,000)
40,000 (40,000)
20,000 (20,000)

22,000
146,000
25,200
10,800
19,500

หมายเหตุ
เลี้ยงไก่ไข่
เลี้ยงไก่,บ่มเพาะ
ประมง,สัตว์,Smart F.
อ.ประพล(ค.เพาะฟักลูกไก่)
อ.ทวีศักดิ์(ค.อนุรกั ษ์
ทุเรียน)
งานพัสดุ
งานอาคาร
ห้องสื่อการเรียน
ป.ป.ห้องโสต,สือ่ การเรียน
ป.ป.ห้องโสต
ป.ป.ห้องโสต
ป.ป.ห้องโสต
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ที่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

หมวดรายจ่าย/รายการ
เก้าอี้สำนักงาน
โปรเจคเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท
เครื่องสำรองไฟ 800 v.
โต๊ะพับอเนกประสงค์
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง
ตู้เก็บแฟ้มเอกสารบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต
โต๊ะสำหรับวางคอมฯ ขนาด 1.20 เมตร
เครื่องทำน้ำเย็น
เครื่องพ่นยาแรงดันสูง
ถังออกซิเจนขนาดเล็ก

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ตัว
3,000
(3,000)
1 เครื่อง
18,000 (18,000)
1 เครื่อง
3,450
(3,450)
1 เครื่อง
1,800
(1,800)
10 ตัว
1,200 (12,000)
30 ตัว
260
(7,800)
1 ตู้
5,000
(5,000)
1 ตัว
3,500
(3,500)
2 เครื่อง
12,000
24,000
1 เครื่อง
8,000
(8,000)
1 ถัง
4,000
(4,000)

24. ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1 นิ้ว

2 ตัว

2,500

(5,000)

25. ไดโว่ ขนาด 1 นิ้ว

1 ตัว

2,500

(2,500)

1 เครื่อง

2,000

(20,000)
(2,000)

1 ตัว

5,000

(5,000)

26. โต๊ะนั่งแบบเตี้ย
27. เครือ่ งสำรองไฟ 500 VA
28. สวิตซ์ฮับ 24 พรอท

หมายเหตุ
พัฒนาห้องสมุด
ระยะสั้น
ชมรม To be Number one
ชมรม To be Number one
ชมรม To be Number one
ชมรม To be Number one
ชมรม To be Number one
ชมรม To be Number one

หอพักนักศึกษาชาย/หญิง
อ.ประพล ค.เลีย้ งไก่ไข่
อ.ระพีพรรณ ค.เลี้ยงปลา
คาร์ฟ
อ.ระพีพรรณ ค.เลี้ยงปลา
คาร์ฟ
อ.ระพีพรรณ ค.เลี้ยงปลา
คาร์ฟ
พัฒนาห้องสมุด
พัฒนาระบบเครือข่าย
ห้องสมุด
พัฒนาระบบเครือข่าย
ห้องสมุด

รวม
(726,550)
หมายเหตุ ในวงเล็บยังไม่ได้จัดซื้อ ที่ไม่วงเล็บจัดซื้อเสร็จแล้วด้วยเงิน บกศ.
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ งานต่าง ๆ มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี :

นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ มีสภาพที่เก่าแก่และชำรุดทรุดโทรมมาก ต้องได้รับการดูแลรักษา
ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และศักยภาพพร้อมใช้งานทุกเวลา การได้รับการ
ซ่อมแซมจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของสิ่งก่อสร้างได้ไประยะหนึ่ง
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วมและ
บ้านพักครู คนงานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัย
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2. เพื่อให้บริการแก่งาน/คณะวิชาต่าง ๆ
3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยได้รับการดูแลซ่อมแซมและปรับปรุงให้พร้อมใช้งานได้ดี มี
ความปลอดภัย
8.2 เชิงปริมาณ
ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบการ บ้านพักและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้รับการ
ดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีมีความปลอดภัย
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ
2. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. สรุปผลการดำเนินงาน
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3
35

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-วัสดุสำหรับซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
-ซ่อมแซมรั้ว
-ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
-ทำฐานวางเครื่องสูบน้ำ
-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
32,000
(435,769.27)
(218,400)
(35,000)
(41,876.59)
-

4 ค่าครุภัณฑ์
รวม

-

หมายเหตุ

งบอื่น
“
“
“

32,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

1. สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยได้รับการดูแล ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยพร้อมใช้
งาน
2. มีวสั ดุซ่อมแซมอย่างเพียงพอตลอดปี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ซ่อมบำรุงตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล : สภาพสิ่งก่อสร้างมีความพร้อมตอบสนองความต้องการใช้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
การปฏิบัติราชการได้ดี
- หลักความคุ้มกันที่ดี : การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ชื่อโครงการ บริการตกแต่งสถานที่
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมของฝ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นประจำทุกภาคเรียนและทุกปี ไม่ว่าจะเป็น
วันสำคัญต่าง ๆ ชองชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา เช่น งานพิธีต่าง ๆ
วันไหว้ครู วันปฐมนิเทศ วันปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา การประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่มีในแผนประจำปี ดังนั้นเพื่อกิจกรรมการจัดงานต่าง ๆ
ของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จผลทุกงาน จึงจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่ง
สถานที่ให้สวยงาม
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
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1. บริการจัดตกแต่งสถานที่ในงานพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการจัดตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงคุณภาพ
1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์
2. นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ ในการจัดตกแต่งสถานที่ ในงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ
8.2 เชิงปริมาณ
1. การจัดกิจกรรม การประชุม อบรม สัมมนาของวิทยาลัยได้รับการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและ
สร้างบรรยากาศที่ดีจำนวน 6 ครั้ง/ภาคเรียนเป็นอย่างน้อย
2. นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่อย่างน้อย 1020 คน/กิจกรรม
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.เสนอโครงการ
2.สอบราคา
3.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
4.รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุจัดตกแต่งสถานที่
5,000
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีวัสดุ ในการบริการจัดตกแต่งสถานที่ในงานกิจกรรมต่าง ๆ
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ วัสดุไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย มีความจำเป็นต่อวิทยาลัยซึ่งงานอาคารสถานที่รับผิดชอบอยู่ และในการ
ปฏิ บั ติ งานซ่ อ มแซมระบบไฟฟ้ าต่ าง ๆ ของวิท ยาลั ยต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ในการใช้ งานอย่ างเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและเพียงพอ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
2. เพื่อบริการแก่งานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ของวิทยาลัยในการใช้งาน
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงคุณภาพ
1. มีอุปกรณ์เพื่อสำหรับใช้ซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงต่าง ๆ แบบครบวงจรสมบูรณ์
2. อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ของวิทยาลัยได้รับการซ่อมแซมดูแลตลอดปี
8.2 เชิงปริมาณ
1. มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ซ่อมแซมและให้บริการแก่งานต่าง ๆ
2. ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับการดูแลและซ่อมแซมเป็นไปด้วยดี มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. สำรวจและเก็บข้อมูล
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.สอบราคา
3.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
4.รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์
30,000
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
30,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและพร้อมที่
จะใช้งานได้
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
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13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ซ่อมบำรุงตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ วัสดุเกษตรและชลประทาน
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากงานอาคารสถานที่ ต้อ งรับ ผิ ดชอบระบบสู บ จ่ายน้ ำประปาภายในวิท ยาลั ย รวมถึงการ
ให้บริการน้ำประปาและงานซ่อมบำรุงระบบประปาให้อยู่ในสถานที่ใช้งานได้ ครอบคลุมทั่วทั้งวิทยาลัย
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บริการสูบ จ่ายน้ำประปาเป็นไปด้วยดี มีความสะอาดและเพียงพอตลอดปี
2. เพื่อให้บริการและงานซ่อมบำรุงต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บริการติดตั้ง ต่อเติมแก่งานต่าง ๆ
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8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงคุณภาพ
1. มีน้ำประปาใช้ที่ใสสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง
2. ระบบประปาได้รับการดูแลซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่รั่วไหล
8.2 เชิงปริมาณ
1. ผลิตน้ำประปาที่สะอาด 50 ม.3/วัน ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งปี
2. ทำการซ่อมแซม และติดตั้งระบบประปาใหม่ และให้บริการแก่งานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง/ปี
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. สำรวจและเก็บข้อมูล
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.สอบราคา
3.ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
4.รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุซ่อมแซมระบบประปา
-สารส้ม+ค่าบรรทุก
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
-

-

-

20,000
50,000
70,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบประปาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการให้บริการแก่งานต่าง ๆ และบุคลากรภายในวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษาหอพักชาย-หญิง
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ซ่อมบำรุงตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี :

นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานการให้บริการแก่งานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ตลอดจนการดูแลภูมิ
ทัศน์ต่าง ๆ ให้สวยงาม รวมทั้งความสะอาดของอาคาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ที่ มีอยู่ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำความสะอาดไว้ให้บริการแก่แผนกวิชา งานต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ
ตามตึกต่าง ๆ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดบริเวณทั่วไป และอาคาร ห้องน้ำ ห้องส้วม
2. เพื่อสำหรับบริการแก่คณะวิชา งานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงคุณภาพ มีวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ไว้บริการแก่งานต่าง ๆ เพียงพอ
8.2 เชิงปริมาณ มีความพร้อมของวัสดุในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแห่ง
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. สำรวจและเก็บข้อมูล
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สอบราคา
3. ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
4. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมา
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

30,000

รวม
30,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ บริเวณทั่วไปตลอดจนอาคาร สำนักงานต่าง ๆ รวมถึงห้องน้ำ ห้องส้วม ได้รับ
การดูแลทำความสะอาดอย่างทั่วถึงตลอดปี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ซ่อมบำรุงตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
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นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครู
สู่ประเทศไทย 4.0
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจั ดหา
แหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสาน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพัฒ นาตนเอง พัฒ นาความรู้ความสามารถทั้งด้าน
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เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒ นาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย
งานบุคลากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อ
เป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนเพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระจากการฝึกอบรม
7.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรนำเอาความรู้จากการอบรมมาขยายผลและใช้ประโยชน์กับองค์กรและ
นักเรียนนักศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระจากการฝึกอบรม และ
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาขยายผลและใช้ประโยชน์กับองค์กรและนักเรียนนักศึกษาต่อไป
8.2 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 30 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล
10.งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ที่
1
2
3

เป็นเงินทั้งสิ้น (35,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร
(25,000)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน /อาหารว่าง
(4,000)
ค่าวัสดุ
- วัสดุอบรม Thailand 4.0
(6,000)
(35,000)
รวม

หมายเหตุ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระจากการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาขยายผลและใช้ประโยชน์กับองค์กรและนักเรียนนักศึกษาต่อไป
12. การติดตามและเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนางานบุคลากร
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานบุคลากร มีภาระงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของบุคลากร การจัดทำ
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติงานเอกสารให้มีความเรียบร้อยและสมบูรณ์และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เพื่อพัฒนางานบุคลากรให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์

8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานของงานบุคลากรดำเนินได้ตามวัตถุประสงค์มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน
8.2 เชิงปริมาณ
จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นสำหรับใช้ในงาน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (3,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
- ผ้าคลุมเก้าอี้
5 ชิ้น
100
(500)
- คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4
6 ชิ้น
250
(1,500)
- ป้ายชื่อตั้งโต๊ะพลาสติก 3 เหลี่ยม 30x9 ซม.
5 ชิ้น
200
(1,000)
(3,000X
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

หมายเหตุ

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากร
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลใน
ด้า นต่ าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา การได้ เลื่ อ นวิท ยฐานะที่ สู งขึ้ น การแสดงมุ ฑิ ต าจิ ต แก่ ผู้
เกษียณอายุราชการ จึงสมควรจั ดให้มีการเชิดชูเกียรติบุคลากรในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยัง
เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ อีกทางหนึ่ง
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อเชิดชูเกียรติและเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก้ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
7.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ฯ
8.2 เชิงปริมาณ
พานเชิญรางวัล จำนวน 1 อัน, กรอบรูป จำนวน 12 อัน, ขันลายไทย 5 ชิ้น (ใช้รดน้ำมุทิตาจิต)
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (3,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
3.1 พานเชิญรางวัล
1
300
(300)
3.2 กรอบรูปขนาด A4
12
200
(1,200)
3.3 ขันลายไทยขนาด 18 ซม.
5
300
(1,500)
(3,000)
รวม

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ
11.2 เป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาสมควร
ยิ่งที่จะได้รับ การพัฒ นาคุณ คุณ ภาพทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานให้มีคุณ ภาพด้านวิสั ยทัศน์และ
จิตสำนึก ซึ่งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำความรู้ นวัตกรรม ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการทำงานในสถานศึกษาให้ทันสมัย และสนองนโยบายของภาครัฐต่อไป

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน
7.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาให้ทันเหตุการณ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
7.3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการศึกษาดูงาน
8.2 เชิงปริมาณ
บุคลากร จำนวน 70 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (200,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2

ค่าใช้สอย

3

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

(200,000)

รวม

(200,000)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรได้รับการพัฒนา
11.2 บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ ส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่ อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานบุคลากรมีภาระเกี่ยวข้องด้านสวัสดิการ ของบุคลากร และเพื่อให้เป็นไปตามการบริหาร
บุคคล ตำแหน่ง ยาม จึงควรจัดซื้อชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวิทยาลัย จำนวน 6 ชุด
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เป็นสวัสดิการของบุคลากรใน ตำแหน่ง ยาม
7.2 เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารบุคคล ตำแหน่ง ยาม

~ 253 ~

8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรได้รับสวัสดิการเป็นชุดเครื่องแบบถูกต้อง เป็นระเบียบ และสุภาพ
8.2 เชิงปริมาณ ชุดเครื่องแบบยาม จำนวน 3 ชุด
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล

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.

  
  

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
- ชุดเครื่องแบบยาม
3 ชุด
800
2,400
รวม
2,400

หมายเหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากร(ยาม) ได้รับชุดเครื่องแบบถูกต้อง เป็นระเบียบ และสุภาพ
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ จัดทำประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 7 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ การบริหารจัดการระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

เนื่องจากรถยนต์ของวิทยาลัย จำนวน 6 คัน ต้องใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้งด้านไป
ราชการของครู-อาจารย์ การไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ดังนั้นจำเป็นต้องจัดทำ พ.ร.บ.ตามที่
กฎหมายกำหนดไว้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ของรถยนต์ของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคณะครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จากรถยนต์
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
จัดทำ พ.ร.บ.รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้ตามที่จำเป็น
8.2 เชิงคุณภาพ
รถยนต์ได้ตอ่ พ.ร.บ.ครบทุกคน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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. ขออนุมัติโครงการ
2. วางแผนการจัดทำ พ.ร.บ.
3. ดำเนินงานตามหน้าที่
4. สรุปผล/รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่ หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
-ค่าต่อ พ.ร.บ.รถยนต์
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม

หมายเหตุ

รวม

7,000

7,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้ทำ พ.ร.บ.
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
- หลักความมีเหตุผล :
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
1. ชือ่ บุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ระดับเทคนิค และระบบเทคโนโลยี ซึ่งการที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้ผลดีตามนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและครุภัณฑ์ในทดลองซ่อมและสร้างชิ้นงานต่าง ๆ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ปัจจุบันเครื่องมือและครุภัณฑ์บางส่วนที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและเครื่องมือปฏิบัติงานมี
ความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องจัดทำโครงการนี้เพื่อซ่อมแซมเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่เสียหาย
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ตรงในการซ่อมบำรุง รักษาครุภัณฑ์
3. เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนทางการศึกษาสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.2 เชิงคุณภาพ
ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ ทางด้านการศึกษาและสนับสนุนทางการศึกษาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมมอบหมาย
3. ดำเนินงานตามหน้าที่
4. สรุปผล/รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

1
2
3

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-วัสดุซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
รวม

4

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา

รวม

70,000

70,000

หมายเหตุ
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
2. นักเรียน นักศึกษาและครูได้ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรของแผนกวิชาได้อย่างปลอดภัย
3. ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายสามารถใช้งานได้และมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ทางด้านการศึกษาและการสนับสนุนทางการศึกษาอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม
ใช้งาน
2. การจัดการเรียนการสอนและการบริการที่ต้องใช้ครุภัณฑ์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน หากมีความเสียหาย
หรือชำรุดเพียงเล็กน้อยควรรีบซ่อมแซมก่อนที่จะใช้งาน จะเป็นการยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
- หลักความมีเหตุผล : ใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลเพราะเป็นเงินที่ได้จากภาษีของประชาชน
นำมาจัดสรรเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนจำเป็นต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
วิทยาลัยฯ
- หลักความคุ้มกันที่ดี : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนมีมูลค่าที่สูงมากและมีการใช้
งานเป็นเวลานานหลายปี จึงจำเป็นต้องดูแลและบำรุงรักษาอยู่เสมอจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานได้
ยาวนานยิ่งขึ้น

นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง งานพัสดุ ฝ่าย บริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ยานพาหนะของทางราชการ มีหน้าที่จัดบริการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์ของทาง
ราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง งานพัสดุจึงเห็นความจำเป็นและความสำคัญ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานทางราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านของ
ยานพาหนะที่ใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล จึงจัดทำโครงการดังกล่าว
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อยืดอายุการใช้งานรถยนต์
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 รถยนต์ทางราชการจำนวน 10 คัน
8.1.2 รถแทรกเตอร์
8.2 เชิงคุณภาพ
ได้น้ำมันเชื้อเพลิงเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผล/รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่ หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม

รวม

300,000

300,000

หมายเหตุ

~ 265 ~

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้งานยานพาหนะเพื่อปฏิบัติราชการ
2. สามารถยืดอายุการใช้งานของรถยนต์และรถแทรกเตอร์
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. รถยนต์พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกวัน
2. เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและยืดอายุการใช้งาน
3. รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ปฏิบัติราชการตามความจำเป็น
- หลักความมีเหตุผล : การเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้การปฏิบัติราชการได้อย่างราบรื่น
- หลักความคุ้มกันที่ดี : พลังงานคือต้นทุนควรใช้อย่างรู้ค่า
นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ซ่อมแซมยานพาหนะ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง งานพัสดุ บริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในแต่ละปีรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้มีการให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการไป
ราชการของครูและบุคลากร การไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้
ยานพาหนะเกิดการชำรุด สึกหรอของรถยนต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นต้อง
ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รถยนต์ของวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ เกิดความ
ปลอดภัยต่อบุคลากรและพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา จึงจัดทำโครงการดังกล่าว
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ตรงในการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในการเดินทางไปราชการ
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ทุกคันสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
8.2 เชิงคุณภาพ
รถยนต์ของวิทยาลัยฯ จำนวน 10 คัน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. ขออนุมัติโครงการ
2. ประชุมมอบหมาย
3. ดำเนินงานตามหน้าที่
4. สรุปผล/รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-วัสดุซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
-

-

-

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยฯ
2. วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการรถยนต์ได้พร้อมกันทุกคัน
3. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ จำนวน 10 คัน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4. บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถยนต์ของวิทยาลัยฯ

150,000
150,000

หมายเหตุ
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12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
เมื่อความเสียหายกับยานพาหนะเรียบจัดซ่อมทันทีแม้จะเป็นความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติงานทุกอย่างตามคู่มือการใช้งานยานพาหนะ มีตารางการซ่อม
บำรุง ใช้เป็นแนวทางในการตรวจเช็คหากเกิดความเสียหายอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทำงาน
- หลักความมีเหตุผล :
การบำรุงรักษายานพาหนะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะบานปลายได้ จดบันทึกอาการ
เกิดขึ้นเพื่อให้มีการซ่อมที่ตรงจุดและรวดเร็วเพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
เนื่องจากยานพาหนะจะมีมูลค่าที่สูงมากและมีการใช้งานอย่างหนักเป็นเวลานานหลายปีจึง
จำเป็นต้องดูและบำรุงรักษาอยู่เสมอ
นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ งานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางระพีพรรณ เลาหบรรจง งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุวดี ประสมกิจ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ 1 ยกระดับคุณมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตาม
หลักการทฤษฎีแนวปฏิบัติต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ภายใต้โครงการ พัฒนาจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพผู้เรียน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานทะเบียนเป็นงานให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ประชาชนทั่วไป มีภาระหน้าที่
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา จัดทำประวัติรายบุคคล รายงานข้อมูลต่าง ๆ ไปยังส่วนกลาง จัดทำบัตรประจำตัว
นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนทุกภาคเรียน การพักการเรียน การคืนสภาพนักเรียน
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นักศึกษา การสำเร็จการศึกษา การทำใบ รบ. ใบประกาศนียบัตร และจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาเป็นต้น และปัจจุบันตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทางระบบออนไลน์โดยให้กรอกข้อมูลด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Data Center
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถรายงานผลการสมัครได้วันต่อวันเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
ด้วยความราบรื่นสำเร็จตามเป้าหมายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
2. เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ทุกคน
3. เพื่อจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4. เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของงานทะเบียนให้ลุล่วงด้วยดี
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่จำนวน 200 คน
8.1.2 บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ จำนวน 200 ใบ
8.1.3 ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 150 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาทุกคน
8.2.2 ผู้สำเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อสถานศึกษา
8.2.3 งานทะเบียนปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ได้อย่างดี งานสำเร็จได้ด้วยดี
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
1. จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
2. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ปกติตลอดปี
3. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ผ่านทางออนไลน์
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2

3

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างทำบัตรนักศึกษา
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าวัสดุ
-ปกประกาศนียบัตร
-วัสดุตกแต่งเวทีและจัดซุ้ม
-ช่อดอกไม้ติดเสื้อ
-ไวนิล
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

200 ใบ

60

12,000
3,000

120 ปก

65

150 ช่อ
-

20
-

(7,800)
2,000
3,000
- งานประชาสัมพันธ์
20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยฯ สามารถรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยใช้ระบบออนไลน์ ผู้สมัครและผู้ปกครองมี
ความรู้สึกดีและเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา
2. ผู้สำเร็จการศึกษารู้สึกภาคภูมิใจและศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา
3. งานทะเบียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปได้ด้วยดี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในวิทยาลัยฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าที่ไปจัดพิธี
ตามโรงแรม
- หลักความมีเหตุผล : จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาตามระเบียบการ
จัดการศึกษาการอาชีวศึกษา
- หลักความคุ้มกันที่ดี : นักเรียน นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ได้รับการรับรองที่ถูกต้อง

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่งและคณะ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมภิบาลและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ง
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
การเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
 1. ด้านความรู้
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
 3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

 1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและกลุ่มคน
ประเภทต่าง ๆ ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (communication) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (Target publics) เกิดมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นการ
เผยแพร่ ที่เป็นในเชิงการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างหน่วยงาน หรือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการสร้างค่านิยม (goodwill) แก่กลุ่มประชาชน และ
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หน่วยงานต่าง ๆ ด้วยวิธีการบอกกล่าว ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และสิ่งซึ่งองค์การ
สถาบันได้ทำลงไป
ดังนั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ทางงานประชาสัมพันธ์จึงมีความ
ประสงค์ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ให้นักเรียน นักศึกษา
บุคลากร ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์ตามงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบการรับสมัครนักเรียนของวิทยาลัย
8.2.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
- จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานศึกษา
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
3. ดำเนินงานตามโครงการ
4. สรุปประเมินผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1
ค่าตอบแทน
2
ค่าใช้สอย
3
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
- ค่าวัสดุในการทำป้ายไวนิล
1 ชุด
3,000
3,000
- ค่าจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์
6,000
6,000
- ค่าไวนิลรับสมัคร
5,000
- ป้ายติดผนังห้อง
4
ค่าครุภัณฑ์
รวม
24,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. วิทยาลัยได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
2. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย
3. ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย
4. รายงานผลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมรูปภาพประกอบ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
วิทยาลัยจัดทำสื่อออนไลน์
- หลักความมีเหตุผล
สื่อออนไลน์ปัจจุบันเข้าถึงได้ทั่วถึงมากกว่า
- หลักความคุ้มกันที่ดี
เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน ในการประชาสัมพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ โข้ยนึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในหมวดงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ
2564 จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน ทำให้ งานมีประสิทธิผลถูกต้อง ตรงตามรูปแบบรายการ สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตาม
เวลา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
7.2 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ ดำเนินการตรงตามเป้าหมาย
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินการ
9.1.2 ประชุมมอบหมาย
9.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ
9.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.

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.

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมมอบหมาย
ดำเนินงานตามโครงการ
สรุปผลการดำเนินงาน

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (168,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(168,000)
งานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2 ค่าครุภัณฑ์
(168,000)
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ ดำเนินการตรงตามเป้าหมาย

หมายเหตุ

~ 281 ~

12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว156 ลงวันที่ 16 กันยายน 2560
หลักความมีเหตุผล
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่
หลักความคุ้มกันที่ดี
รายงานผลการตรวจรับงานตรวจการสร้างทุกครั้งที่มีการส่งมอบงวดงาน
นายธนะรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ จัดซือ้ วัสดุงานเอกสารการพิมพ์
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน งานเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ข้อที่ 4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน เป็นผู้มีจิตอาสา ใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ ให้ชุมชน
และสังคมโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถาบันอาชีวศึกษาในยุคปฏิรูปการศึก ษาการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
การจัดการอาชีวศึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอน มีความจำเป็นต้อง
ใช้เอกสารและวัสดุสำนักงาน ซึ่งงานเอกสารการพิมพ์มีหน้าที่บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารและ
จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อบริการให้ เพียงพอ โดยคำนึงถึงความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1. เพื่อให้มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพียงพอต่อนักศึกษา
7.2. เพื่อให้บริการสำเนาเอกสารของทางราชการ เข้าเล่มเอกสารทางราชการให้กับงาน แผนกวิชาและ
ฝ่ายต่าง ๆ ของวิทยาลัย
7.3. เพื่อให้มีวัสดุสำนักงานเพียงพอ
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1
เชิงปริมาณ
8.1.1 ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนและออกสารทางราชการเป็นไปตามแผน
8.1.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานได้เพียงพอ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 ผลิตเอกสารประกอบการเรียนเพียงพอต่อนักศึกษา
8.2.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานได้เพียงพอ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินงานตามโครงการ
3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานพัสดุ
3. สรุปประเมินผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุ
100,000
-ค่าวัสดุต่าง ๆ
100,000
รวม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนและเอกสารทางราชการให้บริการเพียงพอ
2. มีวัสดุและเครื่องใช้สำนักงานเพียงพอ
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12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : จัดซื้อตามงบประมาณโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
- หลักความมีเหตุผล : มีความพร้อม สามารถใช้บริการเป็นอย่างดี
- หลักความคุ้มกันที่ดี : การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางอมลรดา หนูแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษารบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขา
เพื่อสนองตอบต่อตลาดแรงงานประเทศ จึงจำเป็นต้องมีครูผู้สอนที่มีความหลากหลาย มีความรู้ความชำนาญ
เฉพาะทาง ซึ่งการทำหน้าที่ทดแทนกันได้ยาก และจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ทำให้
ปัจจุบันมีสภาพขาดแคลนครูผู้สอน ต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการจ้างครูพิเศษสอนด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้
และงบประมาณอื่นของสถานศึกษาเอง ทำให้สถานศึกษามีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โครงการเร่งประสิทธิภาพครู
อาชีวศึกษาจึงมุ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยโครงการนี้จัดตามขึ้นตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ผลผลิตโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรี ยนการสอน การ
วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อจ้างครูผู้สอนมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
7.3 แก้ไขปัญหาการจ้างครูพิเศษสอนด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณอื่น
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
เพื่อจ้างครูผู้สอนมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง และแก้ไขปัญหาการจ้างครูพิเศษสอน
ด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณอื่น
8.2 เชิงปริมาณ
จ้างครูผู้สอน จำนวน 1 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 189,600 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
1 คน
(189,600) งบจัดสรร สอศ.
-ค่าสมทบประกันสังคม
9,000
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
(189,600)
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อจ้างครูผู้สอนมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
11.2 แก้ไขปัญหาการจ้างครูพิเศษสอนด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณอื่น
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ประเมินโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความคิดเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ เพราะ ..............................
..............................................................................................................................................................................

( นางอมลรดา หนูแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความคิดเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ เพราะ ...............
.............................................................................................................................................................................
( นางประนอม อาจหาญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความคิดเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
( นางมณี วรรณสอน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

~ 289 ~

โครงการ จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายทีร่ ับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษารบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลยุทธ์ข้อที่ 4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
สังคมแห่งการเรียนรู้
อาชีวศึกษา
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ด้านการบริหารจัดการ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ยังขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนและยังไม่ได้รับ
อัตราเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ทำให้ต้องกำหนดให้ครูผู้สอนซึ่งเดิมมีความขาดแคลนเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุนอีกหน้าที่หนึ่ง ทำให้เวลาในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนลดลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสอนกับนักเรียนนักศึกษา โครงการนี้จึงมุ่งที่จะแก้ ไขปัญหาดังกล่าว โดย
จั ด ทำขึ้ น ตามแผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ ผลผลิ ต ปวส. งบรายจ่ ายอื่ น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อจ้างบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
7.3 แก้ไขปัญหาการจ้างบุคลากรสายสนับสนุนด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณอื่น
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
เพื่อจ้างบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง และแก้ไขปัญหาการจ้าง
บุคลากรสายสนับสนุนด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณอื่น
8.2 เชิงปริมาณ
จ้างบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ดำเนินโครงการ
3. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 117,600 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
1 คน
117,600 (117,600) งบจัดสรร สอศ.
-ค่าสมทบประกันสังคม
5,880
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
(117,600)
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 เพื่อจ้างบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
11.2 แก้ไขปัญหาการจ้างบุคลากรสายสนับสนุนด้วยงบอุดหนุน เงินรายได้ และงบประมาณอื่น
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12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
ประเมินโครงการ และรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นางสาววราภรณ์ สัจจสุจริตกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความคิดเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ เพราะ ............................
..............................................................................................................................................................................

( นางอมลรดา หนูแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
9 ต.ค. 63
ความคิดเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ เพราะ ................
............................................................................................................................................................................
( นางประนอม อาจหาญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความคิดเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ ...................................................................................................................
...................................................................................................................... .......................................................
( นางมณี วรรณสอน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาวอติพร เล็กขำ งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านเกณฑ์ประเมิน
ภายใต้โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีระดับ ปวช.,ปวส.
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษา พ.ศ. 2563 นักศึกษาที่จะจบการศึกษา
จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางงานวัดผลและประเมินผลจึงเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือประเมิน สนับสนุนในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ที่จบ
การศึกษาในปะการศึกษา 2564 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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3. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
8.1.2 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3และ ปวส.2 ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินครบทุกคน
8.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาชั้น ปวช.3และ ปวส.2 ได้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. ทำประกาศ
2. นักศึกษายื่นคำร้องขอรับการประเมิน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ประชุมคณะกรรมการ
5. จัดเตรียมวัสดุ
6. สร้าง พัฒนาเครื่องมือ
7. ดำเนินการประเมินผล/สรุปผล
8. จัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร
9. รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-วัสดุสอบภาคปฏิบัติ 5 แผนกวิชา
5,000
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดหาวัสดุสนับสนุนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้ครบดีจนทุกสาขาที่นักศึกษาขอรับการ
ประเมิน และดำเนินการได้ตรงตามสมรรถนะ
2. นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามสมรรถนะอาชีพสาขาที่เรียน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ตรวจนับจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน และผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมาย
2. แบบทดสอบตามการดำเนินการประเมิน / รับผลประเมิน สรุปรายงานผล ตามลำดับ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรอย่างประหยัด และเกิดความคุ้มค่ากับผู้เรียนมาก
ที่สุด
- หลักความมีเหตุผล : สอดคล้องระเบียบการประมวลผลการศึกษา และนโยบาย สอศ.
- หลักความคุ้มกันที่ดี : นำผลการประเมิน มาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป
นางสาวอติพร เล็กขำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ เตรียมความพร้อมการเข้าสอบ V-Net ของนักเรียนระดับ ปวช.3
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นางสาวอติพร เล็กขำ งานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีทักษะและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ผลการประเมิน V-net ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ภายใต้โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี ระดับ ปวช.
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสี อน ปฏิรูปการสอน
โดยงานวิชาการมุ่งเน้นให้แต่ละแผนกวิชา จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายเป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขา
งาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาในการสอบวัดความรู้ประจำการสอบ V-Net ให้กับ
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นักเรียนระดับ ปวช.3 ทุกสาขางาน จึงเห็นควรจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้เรียนในทุกแผนกวิชา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ประจำปีการศึกษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโอกาสต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. จัดกิจกรรมติวความรู้ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 เพื่อเข้ารับการทดสอบ V-Net
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการติวความรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบ V-Net
8.1.2 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
8.2 เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในสายอาชีพ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)

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.เสนอโครงการ
2.แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ
3.ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษา
4.ดำเนินการจัดสอนเสริม
5.ประเมินผลและสรุปผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
11.
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่จะเข้าสอบเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนระดับ ปวช.3 มีความพร้อมในการเข้าทดสอบความรู้ V-Net ปีการศึกษา 2563
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : ใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรอย่างประหยัด และเกิดความคุ้มค่ากับผู้เรียนมาก
ที่สุด
- หลักความมีเหตุผล : สอดคล้องระเบียบการประมวลผลการศึกษา และนโยบาย สอศ.
- หลักความคุ้มกันที่ดี : นำผลการประเมิน มาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป

นางสาวอติพร เล็กขำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ พัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอน (สตูดิโอสำหรับผลิตสื่อการสอนออนไลน์)
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิสูตร มาศชาย งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจข้อที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 10 พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความทันสมัย
มา ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
(Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ (eLearning) การเรียนแบบ
School Online (VDO streaming) เรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใต้ความ
เชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยี ในปัจจุบันที่จะให้ ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ มากมาย
หรือในโลกแห่งความรู้ (World Knowledge)ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ
แม้กระทั่งจะเรียนรู้กับใครก็ได้ตามความสนใจของ แต่ละคน จึงเกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในด้านเทคโนโลยี
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ที่ทัน สมัย งานสื่ อการเรียนการสอนได้เล็งเห็ น ถึงความสํ าคัญ ในเรื่องนี้ จึ งได้จั ดทําโครงการขึ้น โดยมี
แนวคิดส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน
ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ภารกิ จ ใน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร วิ ท ยาลั ย เกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ ในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และ
การก้าวไปสู่มาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ครู และบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย และสื่อการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน
7.2 เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้ระบบมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
มาก ยิ่งขึ้น
8. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
8.1 ผลผลิต ( Outputs ) ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินงานเสร็จ )
8.1.1 เชิงปริมาณ ระบบมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หอประชุม
8.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้
ระบบมัลติมีเดียที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
8.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )
8.2.1 มีระบบมัลติมีเดียที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ส.ค.

ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)
วางแผนโครงการฯ
2.ขั้นดำเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ติดตามและประเมินผล การจัดชื้อจัดจ้างวัสดุครุภณ
ั ฑ์
4.ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (9,000) บาท
ที่
1
2

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
-เฟรมฉากหลังสตูดิโอพร้อมผ้าฉากหลัง 2x3เมตร
-ไฟสตูดโิ อ LED พร้อมขาตั้งขนาด 2 เมตร
-ไมโครโฟน
-ขาตั้งกล้องพร้อมหัวจับโทรศัพท์มือถือ
-ชุดหูฟังตัดเสียงรบกวน
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน ราคา
รวม

1
1
1
1
1

หมายเหตุ

(1,000)
(2,500)
(2,500)
(1,500)
(1,500)
(9,000)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ห้องโสตทัศนศึกษามีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและทันสมัย
12. การติดตามและการประเมนิผลโครงการ
1. แบบประเมินและสังเกต
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินตามหลัก
ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีภูมิคุ้มกัน
มีเหตุผล

เป้าประสงค์
ได้ใช้อุปกรณ์ที่ตรงตามเป้าหมายและคุ้มราคา
มีการจัดการที่ดี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
สามารถใช้อุปกณ์ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
สังเกต
สังเกต
สังเกต

นายวิสูตร มาศชาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ปรับปรุงอาคารโสตทัศนูปกรณ์
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิสูตร มาศชาย งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายที่วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจข้อที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การบริการงานโสตทัศนศึกษาเป็นงานที่ให้บริการกับนักเรียน-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ยังมีบุคคลภายนอกบที่มาขอใช้
งานเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆดังนั้นเพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่พอเพียง
ทันสมัย และพร้อมใช้งงาน
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อใช้บริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
7.2 เพื่อใช้งานบริการหน่วยงานภายนอก
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8. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ
8.1 ผลผลิต ( Outputs ) ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินงานเสร็จ )
8.1.1 เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนในโรงเรียนได้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
8.1.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกได้ใช้สื่อที่มี ประสิทธิภาพ
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
8.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต )
8.2.1 มีห้องโสตที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)
วางแผนโครงการฯ
2.ขัน้ ดำเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
3.ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ติดตามและประเมินผล การจัดชื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์
4.ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง
(Act)สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (120,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
4 ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
1
30,000 (30,000)
- จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า 200 นิ้ว
1
40,000 (40,000)
- Smart TV 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง
1
20,000 (20,000)
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประจำงานโสต
1
30,000 (30,000)
(120,000)
รวม
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ห้องโสตทัศนศึกษามีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งานและทันสมัย
12. การติดตามและการประเมนิผลโครงการ
1. แบบประเมินและสังเกต
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ ได้ใช้อุปกรณ์ที่ตรงตามเป้าหมายและคุ้มราคา
มีภูมิคุ้มกัน มีการจัดการที่ดี ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
มีเหตุผล สามารถใช้อุปกณ์ได้อย่างถูกต้อง

นายวิสูตร มาศชาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายกลาย หวานแก้ว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพให้สอดคล้องกั บความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้ประกาศใช้และให้สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศนำไปใช้จัดการเรียนการ
สอนนั้น อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดทำ
ขึ้นมาเพื่อใช้ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด และมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้โดย
สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มวิชาชีพ
เลื อกได้ โดยพิจ ารณาจากจุ ดประสงค์ส าขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิช าชี พสาขาวิชา ตลอดจนความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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ประเทศ และเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยมีความเป็นรูปธรรมและเป็นการส่งเสริม สนับสนุนแผนก
วิชาในการพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1 เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาหลักสูตร ตามที่สถานประกอบการต้องการ
7.2 เพื่อจำกัดหลักสูตรฐานสรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ จำนวน 50 คน และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ/หน่วยงาน จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและชุมชนในสาขางานที่เปิดสอน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

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. สำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เสนอโครงการ
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
5. รายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,750 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
1 คน
3,600
3,600
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
10 คน
1,000
10,000
ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารกลางวัน (61 คน  100 บาท)
1 มื้อ
6,100
6,100
2. ค่าอาหารว่าง (61 คน  25 บาท)
2 มื้อ
1,525
3,050
3. ค่าที่พักวิทยากร
1,000
1,000
1,000
ค่าวัสดุ
1. ป้ายไวนิล (ขนาด 1.2  2.4 )
1 ผืน
540
540
รวม
23,750
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยมีหลักสูตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพที่เปิดสอนและสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1. ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ
2. ประเมินจากจำนวนสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
พัฒ นาหลักสู ตรเฉพาะหลักสูตรที่วิทยาลั ยฯ เปิดสอนเพื่อไม่ให้ เกิดการสูญ เสียงบประมาณโดยไม่
จำเป็น
- หลักความมีเหตุผล
การจัด การเรีย นการสอนด้านอาชีว ศึกษา จำได้ป ระโยชน์สู งสุ ดเมื่อมี การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน
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- หลักความคุ้มกันที่ดี
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชนจะต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสังคมและเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรให้ทันกับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
นายกลาย หวานแก้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ค่าวัสดุหนังสือและวารสารห้องสมุด
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม ตรวจสอบให้มีการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย จึงจำเป็นต้องจัดหาหนังสือ วารสารและ
ตำราเรียน รวมทั้งระบบการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาบริการแก่ผู้ใช้
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1 สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน
7.2 ส่งเสริมการอ่านและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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7.3 พัฒนาการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
7.4 พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8.1.2 ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
8.2.2 ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น
8.2.3 ทรัพยากรสารสนเทศมากขึ้น
8.2.4 นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดหาสิ่งตีพิมพ์-ไม่ตีพิมพ์
3. วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
4. แจ้งรายชื่อสื่อสิ่งพิมพ์แก่สมาชิก
5. ให้บริการแก่สมาชิก
6. สรุปผลโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- หนังสือและวารสาร
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
-

-

-

9,000
9,000
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 พัฒนาการเรียนการสอน
10.2 ห้องสมุดได้มาตรฐาน
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ จัดซื้อตามงบประมาณ
- หลักความมีเหตุผล มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
- หลักความคุ้มกันที่ดี มีการซ่อมแซมรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ให้ใช้งานได้ระยะยาว
นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน
2. ลักษณะโครงการ

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ข้อที่ข้อที่ 2 พัฒนาระบบให้มีการใช้งบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้ วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักศึกษา เป็นผู้พิจารณา
กลั่ น กรองและคั ด เลื อกรายการหนั งสื อ เรีย น ร่ว มกั บ คณะกรรมการบริห ารสถานศึ กษา เพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว งบประมาณ 2564
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมพิจารณากลั่นกรอง
และคัดเลือกรายการหนังสือเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
8.2 เชิงคุณภาพ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จัดประชุมในเดือน
พฤษภาคมและเดือนตุลาคม ของทุกปี
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
3. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท ได้แก่
ที่
1

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
30 คน

1,000

หมายเหตุ

1,000
1,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
12.1 ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม
12.2 รายงานการประชุม
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเป็นความจริง
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

- หลักความมีเหตุผล การตัดสินใจอยู่บนความถูกต้องและมีเหตุผล
- หลักความคุ้มกันที่ดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนาห้องสมุด
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน งานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ข้อที่ข้อที่ 2 พัฒนาระบบให้มีการใช้งบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………….
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดคือหัวใจของสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ประเทศที่พัฒนาแล้วห้องสมุด
เป็นสถาบันที่มีความสำคัญยิ่ง การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของประเทศไทย
ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดโดยเน้นว่าห้องสมุดต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้ เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถค้นคว้า
หาความรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
1. เพื่อส่งเสริมการอ่านโดยการ “จัดมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” ของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างสมาธิของผู้เรียนโดยจัดซื้ออุปกรณ์การจัดมุมการละเล่น เช่น โฟมแบบจิกซอ
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างจินตนาการของผู้เรียนโดยจัดมุม “นันทนาการ”
4. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของห้องสมุด จูงใจผู้เรียนให้รักการ
อ่าน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 จัดทำสื่อการเรียนรู้โดยการ “จัดมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
8.1.2 จัดมุม “นันทนาการ”
8.2 เชิงคุณภาพ
พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
3. ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
4. ประสานงานกับงานอาคารสถานที่
5. ให้ใช้บริการแก่สมาชิก
6. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่
ที่
1
2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ขาสำหรับแขวนทีวี
ค่าครุภัณฑ์
-เก้าอี้สำนักงาน
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 อัน

1,000

1 ตัว

3,000

1,000
(3,000) ค.ครุภัณฑ์
4,000
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ได้ส่งเสริมการอ่านโดยการ “จัดมุมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”ของผู้เรียน
11.2 ได้ส่งเสริมการสร้างจินตนาการของผู้เรียนโดยจัดมุม “นันทนาการ”
11.3 ได้พัฒนาห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของห้องสมุด จูงใจผู้เรียนให้รักการอ่าน
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเป็นความจริง
- หลักความมีเหตุผล มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
- หลักความคุ้มกันที่ดี มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ระยะยาว
นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน งานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ข้อที่ข้อที่ 2 พัฒนาระบบให้มีการใช้งบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้โครงการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดทีหน้าที่โดยตรงในการบริการวิชาการแก่สถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนตลอดถึงการ
ส่งเสริ มการบริ การทางวิชาการแก่นั ก ศึกษาและบุคลาการทางการศึกษาของวิทยาลัย ปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการข่าวสารข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ห้องสมุดจึงมีความจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ติดตั้งความพร้อมของระแบบเครือข่าย เพื่อความสะดวก ในการให้บริการ

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

7.1 พัฒนาห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพที่ดีเหมาะสมกับบริบทของห้องสมุด
7.2 จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิก และระบบเครือข่าย
8. เป้าหมาย
7.3 เชิงปริมาณ พัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ด้วยระบบเครือข่าย
7.4 เชิงคุณภาพ พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
9. ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์
10. ให้ใช้บริการแก่สมาชิก
11. สรุปและรายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม

หมายเหตุ

1

ค่าตอบแทน
- ค่าจ้างแรงงาน
5,000
5,000
2 ค่าวัสดุ
- บล็อกฝาสวิท,เต้าเสียบแบบ
2,000
- รางเดิน Lan
3,000
3 ค่าครุภัณฑ์
- สวิตซ์ฮับ 24 พรอท
(5,000)
- เครื่องสำรองไฟ 500 VA
(2,000)
รวม
10,000
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 การดำเนินงานห้องสมุดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบสามารถควบคุมได้
11.2 ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงและสอบค้นข้อมูลห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโดรงการ

ค.จัดหาครุภัณฑ์

“
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13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเป็นความจริง
- หลักความมีเหตุผล การตัดสินใจอยู่บนความถูกต้องและมีเหตุผล
- หลักความคุ้มกันที่ดี มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางขนิษฐา ยวดยาน งานศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุด ฝ่าย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565
พันธกิจข้อ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่.8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการ พัฒนาการเรียนการสอน
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในด้านระบบเทคโนโลยีจึง
มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถศึกษาค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการข่าวสารข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
ห้องสมุดมีบทบาทสำคัญ ในการจัดเก็บ รวบรวมและให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ สนใจ ดังนั้นการดำเนินงาน
ห้องสมุดแบบเดิม ๆ รูปแบบหนังสือแบบเก่าไม่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบัน
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ห้องสมุดจึงมีแล้วคิดที่จะจัดหารูปแบบหนังสืออัตโนมัติที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่
นักเรียน นักศึกษา สามารถที่จะค้นหา อ่านยืม คืนหนังสือได้ตลอด ทุกที่ทุกเวลา
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
7.1 เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ของห้องสมุด
7.2 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึง และค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุดผ่านระบบเครือข่าย
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7.4 เพื่อให้ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ เผยแพร่การใช้ห้องสมุดแบบดิจิทัล
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.3 เชิงปริมาณ
8.1.1 บันทึกข้อมูลทางระบบดิจิทัล
8.1.2 ผู้ใช้บริการในระบบดิจิทัล เพิ่มขึ้น
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 ให้บริการดิจิทัลด้วยระบบเครือข่าย
8.2.2 ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อบริการและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
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.

กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)
สำรวจพื้นที่ หาข้อมูลปรึกษาผู้ให้บริการ
2. ขั้นดำเนินการ (Do)
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)
ติดตามและประเมินผล การจัดชื้อจัดจ้างวัสดุครุภณ
ั ฑ์
4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)
สรุปและรายงานผล
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (300,000) บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
-หนังสือดิจิทัล
(300,000) งบ 62
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม
(300,000)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การดำเนินงานศูนย์วิทบริการและงานห้องสมุดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
สามารถควบคุมได้
10.2 ผู้ใช้บริการและสมาชิกสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
10.3 ผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการและงานห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางดิจิทัลได้
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ
- พอเหมาะกับขนาดขององค์กร
- หลักความมีเหตุผล
- มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
- การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

นางขนิษฐา ยวดยาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
91 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
.
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โครงการ อนุรักษ์พันธุ์ปลาบึก
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ลักษณะโครงการ

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง แผนกวิชาชีพประมง ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุกัลยา ทองนาค
นายปรีชา รักษาสรณ์

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีคามรู้ มีทักษะและลการประยุกต์ใช้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ข้อที่ 4 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยี ให้มีคุณลักษณะด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
ภายใต้โครงการ บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ

 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
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6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปลาน้ ำจื ดมีห ลายชนิ ดที่ จั ดเป็ นปลาที่ มีความสำคั ญ ทางเศรษฐกิจ ซึ่ งส่ วนใหญ่ ส ามารถ
เพาะเลี้ ย งได้ โ ดยไม่ ต้ อ งพึ่ งพาจากในแหล่ งน้ ำ ธรรมชาติ ทั้ งหมด แต่ มี อี ก หลายชนิ ด ที่ ไม่ เป็ น ที่ นิ ย ม
เพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นปลาที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ราคาไม่สูง หรือไม่เป็นที่นิยมในการบริโภค
จึงไม่ค่อยพบเห็นในท้องตลาดและจัดเป็นปลาที่มีโอกาสสูญพันธ์ได้ในอนาคต นอกจากนี้ปลาบางชนิดเป็น
พันธุ์ปลาที่ห ายากในภาคใต้ มีราคาค่อนข้างแพง ไม่เป็นที่นิยมในการเพาะเลี้ยงเนื่องจากเป็นปลาที่มี
ขนาดใหญ่มาก ทำการเพาะเลี้ยงยาก แผนกวิชาชีพประมงจึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดขึ้น
เพื่อรวบรวมพันธุ์ปลาที่หายาก ลดโอกาสสูญพันธุ์ในอนาคตต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จากโครงการ
เดิม)
7.1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ปลาหายาก
7.2. เพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในวิทยาลัยฯ
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1
เชิงปริมาณ
8.1.1 มีปลาบึกในแหล่งน้ำ จำนวน 200 ตัว
8.1.2 มีพันธุ์ปลาหายากชนิดอื่น ๆ อีกประมาณ 1,000 ตัว
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 มีปลาน้ำจืดหลากหลายพันธุ์ในแหล่งน้ำภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อพันธุ์ปลา
3. อนุบาลพันธุ์ปลา
3. ปล่อยปลาลงสระ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
หมวดรายจ่าย/รายการ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ค่าพันธุ์ปลา
1,000 ตัว
11,500
2. ค่าอาหารปลา
10 ก.ส.
350
3,500
15,000
รวม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. รวบรวมพันธุ์ปลาหายาก
2. นักเรียนได้ความรู้ ประสบการณ์
3. เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ได้ดี
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ : จัดซื้อตามงบประมาณโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
- หลักความมีเหตุผล : มีความพร้อม สามารถเพาะพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์ได้
- หลักความคุ้มกันที่ดี : การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนอาคารช่างเชื่อม
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ แผนกวิชาชีพช่างกลเกษตร ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างด้านปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ข้อที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
ภายใต้โครงการ งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องเรียนอาคารเรียนช่างเชื่อมโลหะ มีสภาพทรุดโทรมและคับแคบ บรรยากาศไม่ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะในปัจจุบันจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความแออัดภายในห้องเรียนและ
บริเวณฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ขยายห้องเรียนให้กว้าง เพื่อลดความ
แออัด ซึ่งส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทำให้นักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจในการ
เรียนมากขึ้น
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปรับปรุงและขยายห้องเรียนอาคารช่างเชื่อมให้มีความปลอดภัย สวยงาม ลดความแออัดของ
นักเรียน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
8.1.1 ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดี ส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 ได้ห้องเรียน 1 ห้อง ที่มีสภาพบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
9.1.2 จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
9.1.3 ดำเนินการ
9.1.4 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ดำเนินการตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลโครงการ
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (259,680) บาท ได้แก่
ที่
1
2
3

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างเหมาขยายห้องพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
ค่าวัสดุ
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ห้อง
(259,680)
(259,680)
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หมาย
เหตุ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องเรียนอาคารช่างเชื่อมได้รับการปรับปรุง 1 ห้อง
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
ปรับปรุงและขยายห้องเรียนให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเพื่อลดความแออัดของนักเรียน
- หลักความมีเหตุผล :
ห้องเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียน เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจใฝ่รู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

นายประสิทธิ์ชัย ทรงคุณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63

ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
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ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนภาพร ขุนชนะ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้กำหนดการจัดการอาชีวศึกษา เป็นไปเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
7.1 เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และการดำเนินชีวิต
7.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา
7.4 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจกฎระเบียบและข้อปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ
7.5 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
7.6 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาฝึกประสบการณ์ครบถ้วนตามรายวิชาที่กำหนด
8.. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 นักศึกษาเข้าร่วมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการจำนวน 120 คน
8.1.2 นักศึกษา ครู เข้าร่วมการสัมมนาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
จำนวน 100 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 สถานประกอบการและหน่วยงาน มีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษา
เรียนร่วมในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
8.2.2 ข้อมูลจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเสนอในงานประกันคุณภาพในระดับดี
8.2.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมตัวในการเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
8.2.4 นั ก ศึ ก ษาฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบทุ ก คนได้ รั บ ความรู้ ทั ก ษะวิ ช าชี พ ประสบการณ์
แนวทางในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต
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9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการดำเนินงาน

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.สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ
2.ประสานงาน ร่างแผนงาน รวบรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการ
3.ดำเนินกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ
4. ติดตาม นิเทศ ประเมินผล
5.สรุปผล/รายงานผล

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น - บาท ได้แก่
รายละเอียดการจัดซื้อ
ที่
หมวดรายจ่าย/รายการ
จำนวน
ราคา
รวม
1 ค่าตอบแทน
2 ค่าใช้สอย
3 ค่าวัสดุ
- ป้ายไวนิล 2 แผ่น (1.2*2.4)
- วัสดุสำนักงาน
4 ค่าครุภัณฑ์
รวม

หมายเหตุ
-

งาน ประชาสัมพันธ์

งานเอกสารฯ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
2.การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีระเบียบ
3.นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาการฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการ ได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากผู้ดำเนินกิจกรรมสัมมนา
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1.นิเทศ ติดตาม
2.ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
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12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ ใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม
- หลักความมีเหตุผล
มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ
นางสาวนภาพร ขุนชนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพร
1. ชื่อบุคคล/ฝ่ายที่รับผิดชอบ นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา แผนกวิชาชีพพืชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการทฤษฎีแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเรียนหรือทำงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ภายใต้โครงการ 4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยี กระบี่ ได้รับ การตอบรับ ให้ เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้ดำเนินการตามโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำ
นำในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพร ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตสมุนไพร และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องให้
เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างจิตสำนกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรหายากล
2. เพื่อรวบรวม ปลูกและศึกษาพร้อมทั้งขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ
4. เพื่อดูแลรักษาสวนให้สวยงาม
8. เป้าหมาย
8.1 เชิงคุณภาพ
ขยายพันธุ์ปลูก ดูแลรักษาสภาพทั่วไปและตกแต่งภูมิทัศน์ในสวนสมุนไพรและสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้มีความพร้อมสำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้
8.2 เชิงปริมาณ
8.2.1 จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ 150 ป้าย
8.2.2 จัดทำป้ายข้อมูลเส้นทางศึกษาภายในสวน 1 ป้าย
8.2.3 ปรับปรุงทางเดินรอบสวน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ
9.1 กิจกรรมการดำเนินงาน
9.1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
9.1.2 สำรวจและรวบรวมพันธุ์
9.1.3 ปลูกและขยายพันธุ์
9.1.4 ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์ในสวน
9.1.5 ปรับปรุงทางเดินรอบสวน
9.1.6 สรุปผลโครงการ
9.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ขั้นตอนการดำเนินงาน(โครงการ)
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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. สำรวจและรวบรวมพันธุ์
3. ปลูกและขยายพันธุ์
4. ตกแต่งและดูแลภูมิทัศน์ในสวน
5. ปรับปรุงทางเดินรอบสวน
6. สรุปผลโครงการ
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10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (210,000) บาท ได้แก่
ที่

หมวดรายจ่าย/รายการ

รายละเอียดการจัดซื้อ
จำนวน
ราคา
รวม
-

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-ค่าปรับปรุงทางเดินรอบสวน 300 ตารางเมตร 300 ตร.ม.
(210,000)
-ค่าจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้
150 ป้าย
รวม
(210,000)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและพันธุ์พืชในท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
2. รวบรวม ปลูก และศึกษาพร้อมทั้งขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่น
3. มีทางเดินภายในสวนให้ผู้ที่ต้องการศึกษาพันธุ์ไม้
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ :
การดำเนินงานตามงบประมาณ
- หลักความมีเหตุผล :
มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
- หลักความคุ้มกันที่ดี :
มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
1
2
3

นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมาย
เหตุ
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63

ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
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โครงการ จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศึกษา)
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนภาพร ขุนชนะ งานทวิศึกษา ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม มีการจัดการเรียนรายวิชาการงานอาชีพเทคโนโลยี และวัสดุฝึกในการ
จั ด การเรี ย นการสอน การจั ด โครงการจั ด การศึ ก ษาเรีย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมตอนปลาย
(ทวิศึกษา) จึงมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ งยังเป็นการสร้างความร่วมมือและเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัย และสามารถเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนในอนาคตได้
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
7.1 เพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรทวิศึกษา
7.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการศึกษากับสถานศึกษาท้องถิ่น
7.3 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีและประมง
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 จัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 118 คน/ภาคเรียน
8.1.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ
8.2.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพเกษตร
8.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่ร่วมโครงการในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ
สำหรับนักเรียน
9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

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.

2. ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. ประสานงานครูและจัดทำหลักสูตร
4. จัดซื้อจัดจ้าง
5. ดำเนินโครงการ
6. สรุปผลการดำเนินโครงการ

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (351,080) บาท ได้แก่
ที่
1

2
3
4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
งบทวิศึกษา
(90,880)
(17,280)
“
-

-

(242,920)
(351,080)

“
-

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครบถ้วนตามเป้าหมาย
- เป็นไปตามนโยบายวิทยาลัยในการจัดให้มีโครงการตามหลักสูตร
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
3. นิเทศ ติดตาม
4. ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ ใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม
- หลักความมีเหตุผล
มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ
นางสาวนภาพร ขุนชนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
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ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

โครงการ ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ระบบทวิภาคี)
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวนภาพร ขุนชนะ งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจำ
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช่งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2561-2565
พันธกิจ ที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ข้อที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ
ภายใต้โครงการ ทวิภาคี
4. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคม
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
แห่งการเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
1. ด้านความรู้
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

1. ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

5. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา
 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
 ด้านผลลัพธ์และภาพความสำเร็จ
6. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้กำหนดการจัดการอาชีวศึกษา เป็นไปเพื่อผลิต
และพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึ กษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้โดยรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ (โปรดระบุรายละเอียดที่จะแสดงถึงการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข จาก
โครงการเดิม)
7.1 เพื่อจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
7.2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และการดำเนินชีวิต
7.3 เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา
7.6 เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจกฎระเบียบและข้อปฏิบัติตนในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
7.7 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
7.6 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาฝึกอาชีพครบถ้วนตามรายวิชาที่กำหนด
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา สถานที่ ปริมาณงาน)
8.1 เชิงปริมาณ
8.1.1 นักศึกษาเข้าร่วมการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จำนวน 80 คน
8.1.2 นักศึกษา ครู เข้าร่วมการสัมมนาฝึกอาชีพในสถานประกอบการจำนวน 100 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
8.2.1 สถานประกอบการและหน่วยงาน มีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษา
เรียนร่วมในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
8.2.2 ข้อมูลจากการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเสนอในงานประกันคุณภาพในระดับดี
8.2.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมตัวในการเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
8.2.4 นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบทุกคนได้รั บความรู้ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ แนวทาง
ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

9. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดำเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

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.สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ
2.ประสานงาน ร่างแผนงาน รวบรวมข้อมูลสถาน
ประกอบการ
3.ดำเนินกิจกรรมการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
4. ติดตาม นิเทศ ประเมินผล
5.สรุปผล/รายงานผล
10. งบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น (20,000) บาท ได้แก่
ที่
1
2
3

4

หมวดรายจ่าย/รายการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3.1 ป้ายไวนิล 2 แผ่น (1.2*2.4)
3.2 วัสดุสำนักงาน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

รายละเอียดการจัดซื้อ
หมายเหตุ
จำนวน
ราคา
รวม
-

-

(1,200) งบทวิภาคี
(18,000) “
(20,000)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
2.การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างมีระเบียบ
3.นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนาการฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการ ได้ รั บ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากผู้ดำเนินกิจกรรมสัมมนา
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
1.นิเทศ ติดตาม
2.ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
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12. การวิเคราะห์หลักคิดและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักความพอประมาณ ใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม
- หลักความมีเหตุผล
มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
- หลักความคุ้มกันที่ดี
มีความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ
นางสาวนภาพร ขุนชนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ  เห็นชอบ
 ไมเห็นชอบ……………………..
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

(นายพรชัย อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
9 ต.ค. 63
ความเห็น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(นางประนอม อาจหาญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11 ต.ค. 63
ความเห็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(นางมณี วรรณสอน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
14 ต.ค. 63
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

รายละเอียดประกอบสรุปงบหน้ารายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แหล่งค่าใช้จ่าย
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
เงินบารุง
งปม.
การศึกษา งปม.ปวช. งปม.ปวส. งบอุดหนุน

รวม

งบอื่น ๆ

แผนงานบุค ลากรภาครัฐ
1.1 งบบุค ลากร
งบจัดสรรจาก สอศ.

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2 งบดาเนินงาน
1.1.2 ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ

-

-

-

-

-

1.แผนงาน : พื้นฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพคน
1.1 ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.)
1.1 งบบุค ลากร
1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ

งบจัดสรรจาก สอศ.

-

1.1.2 เงินเดือนลูกจ้างประจา

งบจัดสรรจาก สอศ.

-

1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1.1.5 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

3,383,520

3,383,520

684,000

684,000

1.2 งบดาเนินงาน

-

1.2.1 ค่าตอบแทน

-

- ค่าปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ

150,000

150,000

- ค่ากรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

168,000

168,000

1.2.2 ค่าใช้สอย

-

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

250,000

- ค่าสมทบประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว

171,326

100,000

200,000

550,000

-

171,326

1.2.3 ค่าวัสดุ

-

- วัสดุแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

70,000

100,000

170,000

- วัสดุแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

70,000

100,000

170,000

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค

-

- ค่าไฟฟ้า

800,000

800,000

- ค่าไปรษณีย์

20,000

20,000

- ค่าโทรศัพท์

25,000

25,000

- ค่าบริการอินเทอร์เน็ต

62,800

62,800

1.3 งบลงทุน

-

1.3.1 ค่ าที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง
- หลังคาคลุมเอนกประสงค์ ขนาด 20.40*66 ม.

7,806,500

7,806,500

1.3.2 ค่ าครุภัณฑ์

-

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

-

โครงการ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษา

(30,000)

(30,000)

โครงการ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของครูและบุคลากร

(35,000)

(35,000)
-

รวมแผ่นนี้

4,914,646 8,706,500

140,000

400,000

-

14,161,146
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ผลผลิต

เงินบารุง
การศึกษา

งปม.ปวช.

แหล่งค่าใช้จ่าย
งปม.
งปม.ปวส. งบอุดหนุน

รวม

งบอื่น ๆ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา

6,000

โครงการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

6,000
(30,000)

(30,000)

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการฯ พ.ศ. 2564
โครงการ สวนยางพารา

30,000

30,000

โครงการ สวนปาล์มน้ามัน

350,000

350,000

โครงการ เลี้ยงไก่ไข่

150,000

150,000

โครงการ เลี้ยงสุกร

100,000

100,000

โครงการ เพาะฟักลูกไก่จาหน่าย

15,000

15,000

โครงการ เลี้ยโค
โครงการ เลี้ยงแพะ
โครงการ เพาะพันธุป์ ลาคาร์ฟ

35,000

โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (ผลิตอาหารปลอดภัย)

35,000
50,000 (130,000)

50,000

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน

30,000

5,000

35,000

โครงการ ซ่อมแซมเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

70,000

10,000

80,000

โครงการ ผลิตน้าดื่มเพื่อจาหน่าย

5,000

5,000

โครงการ ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

-

โครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจ

(92,900)

(92,900)

โครงการ พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการด้านการอบรม

(19,840)

(19,840)

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 2564

(28,140)

(28,140)

(5,900)

(5,900)

(90,000)

(90,000)

โครงการ ประกวดแผนธุรกิจ
โครงการ พัฒนางานโรงงานไบโอดีเซล
โครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

10,000

10,000

โครงการ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเก็บเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

(189,000)

โครงการ จัดทาบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา

(15,000)

โครงการ สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ามัน

(50,000)

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึ กษา

-

โครงการ ประชุมผู้ปกครอง

22,000

โครงการ มอบทุนการศึกษา

22,000
-

โครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
โครงการ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

3,200

3,200

10,000

10,000

โครงการ ติดตามการมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

-

โครงการ การประชุมวิชาการขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ250,000

(50,000)

โครงการ วัสดุอาหารนักศึกษาปฏิรูป

1,023,000

โครงการ สวัสดิการหอพักนักศึกษาชาย-นักศึกษาหญิง
โครงการ สวัสดิการพยาบาล

105,000
รวมแผ่นนี้

455,000

20,000

-

250,000
1,023,000

(47,000)

(47,000)

(10,000)

105,000

75,000 1,729,200 (822,780)

2,279,200

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

แหล่งค่าใช้จ่าย
ผลผลิต

เงิ นบารุง
การศึกษา

งปม.
งปม.ปวช.

งปม.ปวส.

รวม

งบอุดหนุน

งบอื่น ๆ

โครงการ กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

30,000

30,000

โครงการ กีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด

15,000

15,000

โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน

2,000

-

2,000

โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4,500

(11,000)

4,500

โครงการ สนับสนุนชมรม To be number one

12,000

12,000

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชมรม To be number one

-

โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคัน

(20,000)

(20,000)

โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

(250,000)

(250,000)

โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น

(115,400)

(115,400)

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4,800

4,800

ฝ่ ายบริหารทรัพยากร
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์

220,635

โครงการ พัฒนาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

5,000

โครงการ บริการตกแต่งสถานที่
โครงการ วัสดุไฟฟ้าและวัสดุคอมพิวเตอร์

24,500

โครงการ วัสดุเกษตรและชลประทาน

70,000

โครงการ วัสดุงานบ้านงานครัว

15,000

(505,915)

220,635

32,000 (731,045.86)

37,000

5,000

5,000

5,500

30,000
70,000
15,000

โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษษ ยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูสู่ประเทศไทย4.0

30,000
(35,000)

(35,000)

โครงการ พัฒนางานบุคลากร

(3,000)

(3,000)

โครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากร

(3,000)

(3,000)

(200,000)

(200,000)

โครงการ ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ
โครงการ ส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

2,400

2,400

โครงการ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี

-

โครงการ จัดทาประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่
โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์

7,000

7,000

70,000

โครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
โครงการ ซ่อมแซมยานพาหนะ

70,000

300,000

300,000

150,000

150,000

โครงการ งานทะเบียน

20,000

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์

20,000
24,000

24,000

โครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อวัสดุงานเอกสารการพิมพ์

100,000

(150,000)

100,000

โครงการ เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

(189,600)

(189,600)

โครงการ จัดหาบคุลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

(117,600)

(117,600)

ฝ่ ายวิชาการ

-

โครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5,000

5,000

โครงการ เตรียมความพร้อมการเข้าสอบ V-Net ของนักเรียนระดับ ปวช.3

-

โครงการ พัฒนาห้องสื่อการเรียนการสอน (สตูดโิ อสาหรับผลิตสื่อการสอนออนไลน์)
รวมแผ่นนี้

650,135

(9,000)
15,500

34,400

439,300

(2,340,560.86)

1,139,335

~ 357 ~

แหล่งค่าใช้จ่าย
ผลผลิต

เงินบารุง
การศึกษา

งปม.
งปม.ปวช.

งปม.ปวส.

รวม

งบอุดหนุน

โครงการ ปรับปรุงอาคารโสตทัศนูปกรณ์

งบอืน่ ๆ
(120,000)

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

2,899

10,950

โครงการ ค่าวัสดุหนังสือและวารสารห้องสมุด

13,849

9,000

โครงการ จัดประชุมคณะกรรมการภาคีสฝี่ ่าย

9,000

1,000

โครงการ พัฒนาห้องสมุด

400

โครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด

1,000
3,600

4,000

15,000

15,000

โครงการ ห้องสมุดดิจิทัล

(300,000)

โครงการ อนุรกั ษ์พันธุป์ ลาบึก

15,000
(259,680)

(259,680)

(20,000)

(20,000)

(210,000)

(210,000)

10,950 (909,680)

57,849

โครงการ ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
โครงการ สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชและสวนสมุนไพร
33,299

(300,000)
15,000

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนอาคารช่างเชือ่ ม

รวมแผนงาน

(120,000)

1,000

6,053,080 8,743,000

12,600

262,000 2,579,450

(4,073,020.86)

17,637,530

โครงการสนับสนุนค่ าใช้จา่ ยในการจัด การศึ กษาตั้งแต่ ระดั บอนุบาลจนจบการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน: อุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน

(682,200)

(682,200)

-เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน

(156,860)

(156,860)

- เงินอุดหนุนค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

(306,900)

(306,900)

- เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

(323,950)

(323,950)

- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน

(2,028,950)

(2,028,950)

รวมแผนงาน

-

งบรายจ่ายอืน่
โครงการ เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
โครงการ จัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน
โครงการ พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
โครงการ โรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา
โครงการ ปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
โครงการ อาชีวะต้านยาเสพติด
โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียน
โครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
โครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสัน้
โครงการ จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย (ทวิศกึ ษา
โครงการ ปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ(ระบบทวิภาคี)
รวมแผนงาน
เงินสารองจ่าย
รวมทั้งสิน้
6,053,080 8,743,000 262,000 2,579,450

(189,600)
(117,600)
(500,000)
(50,000)
(70,000)
(20,000)
(135,000)
(20,000)
(22,000)
(250,000)
(115,400)
(351,080)
(20,000)
-

(189,600)
(117,600)
(500,000)
(50,000)
(70,000)
(20,000)
(135,000)
(20,000)
(22,000)
(250,000)
(115,400)
(351,080)
(20,000)

(4,073,020.86)
17,637,530

แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

