ส่วนที่
บทนำ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยบริกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
วิสัยทัศน์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้นำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค

พันธกิจ
1. จัดส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำและกำรอบรมอำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำลังคนสำยอำชีพศึกษำสู่สำกล
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง เสมอภำค ต่อเนื่องและเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลำงในกำรนจัดอำชีวศึกษำและอบรมอำชีพ ระดับมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ และอบรมอำชีพ
6. วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน
7. ส่งเสริม/พัฒนำครู และบุคลำกรอำชีวศึกษำให้เป็นเลิศ มั่นคงและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ

อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนและหลักสูตรกำรอำชีวศึกษำทุกระดับ
2. ดำเนินกำร และประสำนงำนเดียวกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ
3. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร จัดงบประมำณและสนับสนุนทรัพยำกร
4. พัฒนำ ครู และบุคลำกรกำรอำชีวศึกษำ
5. ส่งเสริมประสำนงำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ของรัฐและเอกชน รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์ และรูปแบบควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นและสถำนประกอบกำร
6. ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ทั้งภำครัฐและและเอกชน
7. จัดระบบส่งเสริมและประสำนงำน เครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ และกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร มำใช้ในกำรอำชีวศึกษำและฝึกอำบรมอำชีพ
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8. ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร ของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ มอบหมำย
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ได้ตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ หรือตำมที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
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2. ยุทธศำสตร์ มำตรกำร และโครงกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ยุทธศำสตร์
4 ยุทธศำสตร์
- ยกระดับคุณภำพผู้เรียน เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
- เพื่อปริมำผู้เรียน สำยอำชีพ ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ
- เพิ่มประสิทธิภำพบริหำรจัดกำร ให้มีมำตรฐำน และคุณภำพโดยหลักธรรมมำภิบำล
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ

มำตรกำร
10 มำตรกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ
2. จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน
4. ปฏิรูปสื่อ หลักสูตร
5. สุภำพชนคนอำชีวะ ระเบียบ วินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ
7. กำรสร้ำงและกำรกระจำยโอกำส
8. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
9. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ
10. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ

โครงกำร
45 โครงกำร
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
2. วิทยำลัยเทคโนโลยีฐำนวิทยำศำสตร์
3. ยกระดับมำตรฐำนทักษะพื้นฐำนอำชีพ
4. ศูนย์ควำมชำนำญวิชำชีพเฉพำะทำง
5. ยกระดับคุณภำพกำรจัดอำชีวศึกษำทวิภำคี
6. ทุนปัญญำชำติ
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7. องค์กำรวิชำชีพอุตสำหกรรม
8. องค์กำรวิชำชีพพำณิชยกรรมฯ
9. อุดหนุนองค์กำรเกษตรกรในอนำคตในบรมรำชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
10. วิจัยและพัฒนำอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม
11. วิจัยเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
12. Fix it center
13. ส่งเสริมกำรปฏิรูปอำชีวศึกษำ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภำพมำตรฐำนฯ
14. อำชีวะพัฒนำ
15. เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียน กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
16. เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงภำษำ
17. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบำลในสถำนศึกษำ
18. ปฏิรูปกำรสอนภำษำไทย ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง
19. To Be Number one
20. ทุนเรียนต่อ ป.ตรี สำยปฏิบัติกำร
21. ทุนเฉลิมรำชกุมำรี
22. กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
23. อุดหนุนกำรสอนเกษตรระยะสั้น
24. อุดหนุนนักเรียนอำชีวศึกษำแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบท
25. อุดหนุนรำยได้ระหว่ำงเรียน
26. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอำชีวศึกษำ
27. โครงกำรทำงไกลผ่ำนด่ำวเทียมวังไกลกังวล
28. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน
29. ขยำยอำชีวะอำเภอ
30. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพ และพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
31. ศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำ
32. พัฒนำกำรศึกษำ จชต.
33. สร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
34. ผลิต พัฒนำ เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
35. จัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำ
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36. ส่งเสริมงำนวิจัยพัฒนำนโยบำยและวิจัยองค์ควำมรู้
37. จัดหำบุคลำกรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน
38. เร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ
39. อำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล
40. โครงกำรควำมร่วมมือผลิตกำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเชื่อมโยงอุตสำหกรรมเป้ำหมำยฯ
41. เตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
42. ควำมร่วมมือผลิตกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ ตอบสนองภำคกำรผลิตและบริกำรในสำขำบริกำรสุขภำพและ
กำรท่องเทียวปิโตรเคมี อัญมณี
43. กำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ และพำณิชย์นำวีและอำหำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำ
อำชีวศึกษำไทย
44. โครงกำรโรงเรียนพระรำชทำนกำปงเฌอเตียล รำชอำณำจักรกัมพูชำ
45. อุดหนุนบำรุงสมำชิกวิทยำลัยนักบริหำรกำรศึกษำช่ำงเทคนิคแผนโคลัมโบ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำน
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ปรัชญำ
พัฒนำควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม สร้ำงผู้นำสู่สังคม

วิสัยทัศน์
จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้ได้มำตรฐำน ผลิตกำลังคนที่มี ทักษะ ควำมรู้ คู่คุณธรรม

พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพให้ได้มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
2. จัดฝึกอบรมและบริกำรวิชำชีพ แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
3. ผลิตกำลังคนที่มีควำมรู้ ทักษะ และคุณธรรม
4. ผลิตกำลังคนให้สำมำรถประกอบอำชีพ และแข่งขันได้

อัตตลักษณ์
มุ่งเรียนรู้สู่อำชีพ

เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์สวยงำม พรั่งพร้อมแหล่งเรียนรู้ บริกำรงำนสังคม

เป้ำประสงค์
1. สถำนศึกษำมีเครื่อข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำเกษตร
2. สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นและได้ใช้ประโยชน์ในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
3. ชุมชนได้รับบริกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชน
4. ครูและผู้เรียนสร้ำงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงกำรวิทยำศำสตร์และได้รับกำรเผยแพร่นำไปใช้ในกำร
พัฒนำอำชีพ
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2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
1. พัฒนำงำนฟำร์ม กำรปลูกพืชไร้ดิน เชิงระบบธุรกิจ
2. จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรในระบบทวิภำคี
3. พัฒนำองค์กำรเกษตรกรในอนำคต แห่งประเทศไทยในพระรำชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ หน่วยบำงไทร
4. จัดภูมิทัศน์ภำยในสถำนศึกษำให้มีควำมสวยงำม และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษำ และประชำชนโดยทั่วไป
5. จัดระบบกำรแนะแนวกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงเพื่อเพิ่มปริมำณผู้เรียน
6. จัดระบบควบคุมและดูแลนักเรียนนักศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำรทะเลำะวิวำทและติดยำเสพติด
7. จัดระบบกำรซ่อมแซมบ้ำนพักนักเรียนนักศึกษำในโครงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเกษตรเพื่อชีวิต ให้มีควำมปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ
8. จัดกำรพัฒนำบุคลำกร ให้มีองค์ควำมรู้เพื่อนำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพกำรศึกษำสำยอำชีพ
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
กำรประกวด โครงงำนวิทยำศำสตร์สมำคมวิทยำศำสตร์-อำชีวศึกษำ เอสโซ่ ระดับจังหวัด อำชีวศึกษำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
1. โครงกำร กำรเปรียบเทียบวัสดุเพำะที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของต้นอ่อนทำนตะวัน
(รำงวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1)
2. โครงกำร แชมพูกำจัดเห็บหมัดสุนัขจำกน้อยหน่ำ (รำงวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2)
3. โครงกำรอิทธิพลของระดับน้ำต่อกำรเจริญเติบโตของหอยขมช่วงข้ำงขึ้น ข้ำงแรม โดยใช้กระเป๋ำแขวน (รำงวัล
ชนะเลิศ)
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับ ปวช. ระดับ ภำค
1. โครงงำนม่ำนปรับแสงจำกกระดำษต้นธูปฤำษี
2. โครงงำนอิทธิพลของระดับน้ำต่อกำรเจริญเติบโตของหอยขม
โครงงำนวิทยำศำสตร์ ระดับ ปวช. ระดับ ชำติ
1. โครงงำนม่ำนปรับแสงจำกกระดำษต้นธูปฤำษี
2. โครงงำนอิทธิพลของระดับน้ำต่อกำรเจริญเติบโตของหอยขม
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3. กลยุทธ์และมำตรกำร ของสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1

สร้ำงเครือข่ำยและแสวงหำควำมร่วมมือทุกภำคส่วน ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเกษตร

มำตรกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยด้วยเว็บไซต์
มำตรกำรที่ 2 โครงกำรจัดพิธีลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรกำรที่เป็นเครือข่ำย
กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนำและจัดกำรอำชีวศึกษำเกษตรและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและมำตรฐำน
กำรอำชีวศึกษำ

มำตรกำรที่ 1 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มำตรกำรที่ 2 โครงกำรจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรและแหล่งเรียนรู้ 3D
มำตรกำรที่ 3 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
กลยุทธ์ที่ 3

เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและบริกำรวิชำชีพให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค

มำตรกำรที่ 1 โครงกำรกำรเปิดสอนและฝึกอบรมวิชำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน
มำตรกำรที่ 2 โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพร่วมกับศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
กลยุทธ์ที่ 4

วิจัยและพัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี

มำตรกำรที่ 1 โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้เรื่องวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและโครงกำรวิทยำศำสตร์
มำตรกำรที่ 2 โครงกำรจัดทำสิ่งประดิษฐ์
มำตรกำรที่ 3 โครงกำรประกวดเผยแพร่งำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและโครงกำรวิทยำศำสตร์
กลยุทธ์ที่ 5

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มำตรกำรที่ 1 โครงกำรจัดทำเครือข่ำยฐำนข้อมูลขสำรสนเทศร่วมกับสถำนศึกษำอำชีวเกษตร
มำตรกำรที่ 2 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเกษตรแบบเชื่อมโยงในสถำนศึกษำ
หน่วยรำชกำรอื่น และสถำนประกอบกำร
มำตรกำรที่ 3 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ
ชื่อสถำนศึกษำ

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

ที่ตั้ง

59 หมู่ 1 ตำบลโพแตง อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

เบอร์โทรศัพท์

035-704-152

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปำชีพ บำงไทร ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ บนพื้นที่สำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม (สปก.) ประมำณ 331 ไร่ โดยในปีพุทธศักรำช 2533
ศูนย์ศิลปำชีพ บำงไทรฯ เปิดกำรเรีนกำรสอนศิลปำชีพภำคเกษตรกรรม โดมอบหมำยให้กรมอำชีวศึกษำ (เดิม) ร่วมกับ
สำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลำนเกษตรกร ที่มำจำกภูมิลำเนำต่ำงๆ ทั่วประเทศ ใช้
ชื่อว่ำ แผนกเกษตรกรรม (สปก.) ฝึกอบรมบุตรหลำนเกษตรกร ที่มำจำกภูมิลำเนำต่ำงๆ ทั่วประเทศใช้ชื่อว่ำแผนก
เกษตรกรรม ศูนย์ศิลปำชีพ บำงไทรฯ ในปีพุทธศักรำช 2535 กระทรวงศึกษำธิกำรโดยจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช. (พิเศษ) สำขำเกษตรกรรม ตำมโครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนใน
ชนบท (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำชนบท (อศ.กช.) จนกระทั่งในปีพุทธศักรำช 2539
ยกฐำนะเป็นวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีบำงไทร และในปีพุทธศักรำช 2541 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

ในปัจจุบันนี้ วิทยำลัยฯ ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ

(ปวช.) ประเภทวิชำเกษตรกรรม สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำงำนพืชศำสตร์ ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำเกษตรกรรม
สำขำวิชำพืชศำสตร์ สำขำงำนพืชสวน ประเภทวิชำประมง สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำขำงำนวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ทั่วไป หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เทียบโอนประสบกำรณ์ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบกำรณ์ ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ มี 2
สำขำ ได้แก่ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำขำงำนเทคโนโลยีสำนักงำน สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัยำกรมนุษย์ สำขำงำน
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม สำขำงำนอุตสำหกรรมกำรผลิต
รวมทั้งจัดฝึกอบรมวิชำชีพเกษตรกรรมระยะสั้น ปีละ 4 รุ่น จัดฝึกอบรมวิชำชีพอำหำรและโภชนำกำรร่วมกับศูนย์ศิลปำ
ชีพ บำงไทรฯ ปีละ 2 รุ่น และจัดทำโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
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4.2 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ชื่อสถำนศึกษำ

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

ชื่อภำษำอังกฤษ

College of Agriculture and Technology, Bangsai Arts and Crafts centre

ที่ตั้งสถำนศึกษำ

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลโพแตง อำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13290

โทรศัพท์

โทร 035-704-152

โทรสำร

โทร 035-704-152 ต่อ 102

เว็บไซต์

www.Kasetbangsai.ac.th

อีเมล

Kasetbangsai@gmail.com

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ
อีเมล

Kasetbangsai@gmail.com

331 ไร่ .........-......... งำน ..........-.........ตำรำงวำ
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น .........9......... หลัง

มีห้องทั้งสิ้น ..........48......... ห้อง ได้แก่

1. อำคำรเรียน 3 ชั้น

จำนวน ...........1.......... หลัง ..........19......... ห้อง ปี 2535

2. อำคำรเอนกประสงค์

จำนวน ............1......... หลัง ...........-.......... ห้อง ปี 2535

3. อำคำรพัสดุกลำง

จำนวน ............1......... หลัง ...........-........... ห้อง ปี 2538

4. อำคำรร้ำนค้ำ

จำนวน ............1......... หลัง ...........-........... ห้อง ปี 2538

5. อำคำรผลิตผล 2 ชั้น

จำนวน ............1......... หลัง ...........5........... ห้อง ปี 2540

6. โรงอำหำรเอนกประสงค์

จำนวน ............1......... หลัง ...........-............ ห้อง ปี 2540

7. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร

จำนวน ............1......... หลัง ...........11......... ห้อง ปี 2543

8. อำคำรปฏิบัติกำรพืชศำสตร์

จำนวน ............1......... หลัง ...........4........... ห้อง ปี 2555

9. อำคำรอำนวยกำร

จำนวน ............1......... หลัง ...........9........ ห้อง ปี 2557

10. อำคำรโรงเพำะฟักประมง

จำนวน ............1......... หลัง ...........14........ บ่อ ปี 2558

11. อำคำรโรงกีฬำ

จำนวน ............1......... หลัง ............-......... ห้อง ปี 2558
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5. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา

ชื่อ นางสาวฉันทนา โพธิครู ประเสริ ฐ

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา

นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี

นายนิติกร ภูตะอินทร์

นายเกษม สมัยกุล

คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
รองผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิชาการ
นายปิ ยะพัชร สถิตปรี ชาโรจน์

งานบริ หารงานทัว่ ไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา

แผนกวิชาต่างๆ

นางขวัญหทัย วีระวรรัชช์

นางสาวศุภลักษณ์ สรรพศรี

นายปฏิญญา คอนเพ็ง

นายสมศักดิ์ กาศวงศ์ นางสุ รียร์ ัตน์ แจ้งสว่าง

งานบุคลากร

งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศ

งานครู ที่ปรึ กษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน

นางสาวมัทนา บารุ งเจริ ญ

นายอนุกลู กุลเมือง

นางขวัญหทัย วีระวรรัชช์

นางราศี การกรณ์

งานการเงิน

งานความร่ วมมือ

งานปกครอง

งานวัดผลประเมินผล

นางสาววรารัตน์ สุขขี

นางสาววรารัตน์ สุขขี

นายรักสี่ เตชะผลประสิ ทธิ์

นางประภาพร สายขุน

งานบัญชี

งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

งานวิทยบริ การและห้องสมุด

นางสุรียร์ ัตน์ แจ้งสว่าง

นายปิ ยะพัชร์ สถิตปรี ชาโรจน์

นายชณาสิ น นาคาวงศ์

นางพัชริ นทร์ ลิมปนะวงศานนท์

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศิริเพ็ญ คุม้ ทุกข์

นางสุกลั ยา ตอเงิน

นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง

นางสาวรพีพร ทองยิง่

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริ มผลผลิต การค้าและประกอบธุ รกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริ หารชุมชน

งานสื่ อการเรี ยนการสอน

นายจิระพงค์ ลักษโณสุรางค์

นางพัชรี โตประเสริ ฐ

นางเยาวนิจ ไวทยะวิจิตร

นายปิ ยะพัชร์ สถิตปรี ชาโรจน์

งานทะเบียน

งานฟาร์มและโรงงาน

นางฐิติชญา สุขสมพงษ์

นายสมศักดิ์ มงคลถิ่น
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6. ข้อมูลบุคลำกร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
6.1 อัตรำกำลัง ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2558
ผู้ให้ข้อมูล นำงสำวมัทนำ บำรุงเจริญ หัวหน้ำงำนบุคลำกร
อัตรำกำลังของ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีบุคลำกรทั้งสิ้น 62 คน
ก. ข้ำรำชกำร
22
คน
1. ผู้บริหำร

4

คน

2. ข้ำรำชกำรครู

18

คน

3. ข้ำรำชกำรพลเรือน

-

คน

4

คน

1. ทำหน้ำที่สอน

-

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

4

คน

ค. พนักงำนรำชกำร

9

คน

1. ทำหน้ำที่สอน

9

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

คน

31

คน

1. ทำหน้ำที่สอน

5

คน

2. ทั่วไป/สนับสนุน

26

คน

ข. ลูกจ้ำงประจำ

ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว

จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร
1
ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำรที่อื่น ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง

-

คน

1. ข้ำรำชกำร

-

คน

2. ลูกจ้ำงประจำ

-

คน

คน
คน
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6.2 ข้อมูลบุคลำกร จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
ก. ครูผู้สอน

62

คน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- ต่ำกว่ำ ม.6

-

คน

19

คน

19

คน

- ปวช./ม.6

-

คน

3

คน

3

คน

- ปวส./อนุปริญญำตรี

-

คน

5

คน

5

คน

- ปริญญำตรี

15

คน

3

คน

22

คน

- ปริญญำโท

5

คน

-

คน

5

คน

- ปริญญำเอก

-

คน

-

คน

-

คน

20

คน

30

คน

54

คน

รวม

รวม

6.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง
ก. ครูผู้สอน

ข. เจ้ำหน้ำที่ทั่วไป/สนับสนุน

รวม

- จ้ำงด้วยงบบุคลำกร

9

คน

-

คน

9

คน

- จ้ำงด้วยงบดำเนินงำน

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน

5

คน

26

คน

31

คน

- จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.)

-

คน

-

คน

-

คน

- จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ

-

คน

-

คน

-

คน

14

คน

26

คน

40

คน

รวม

รวม
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6.3 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
6.3.1 ข้ำรำชกำร
ชื่อ-สกุล

รวม 23 คน (ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน)
ปฏิบัติหน้ำที่
วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป

1. นำงสำวฉันทนำ โพธิครูประเสริฐ
2.นำงณชนกพรหมพร บุญชูศรี

ป.โท
ป.โท

-

3.นำยเกษม สมัยกุล

ป.โท

-

4.นำยนิติกร ภูตะอินทร์

ป.โท

-

5.นำยปิยะพัชร์ สถิตปรีชำโรจน์
6.นำยฉัตรชัย อัครกิจไพศำล
7.นำงเพ็ญจันทร์ เพียรสนิท
8.นำงสำวศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์

ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี

ประมง
อำหำรสัตว์เบื้องต้น
หลักกำรเลี้ยงสัตว์
หน้ำที่พลเมืองและศิลธรรม

9.นำยสมศักดิ์ กำฬวงศ์
10.นำยปฏิญญำ คอนเพ็ง
11.นำงสำวรพีพร ทองยิ่ง
12.นำงรำศี กำรกรณ์
13.นำงสำวมัทนำ บำรุงเจริญ
14.นำยปิยะพัชร์ สถิตปรีชำโรจน์

ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท

กำรผลิตพืชผัก
ภำษำไทยพื้นฐำน
กำรผลิตเห็ด
หลักพันธุศำสตร์
อุตสำหกรรมเกษตรเพบื้องต้น
ประมง

15.นำยสมศักดิ์ มงคลถิ่น
16.นำงเยำวนิจ ไวทยะวิจิตร

ป.ตรี
ป.ตรี

กำรผลิตไม้ผลไม้ยืน
กำรถนอมอำหำร

17.นำงพัชรี โตประเสริฐ
18.นำยรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์
19.นำงสำววรำรัตน์ สุขขี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

กำรจัดกำรสถำนเพำะชำ
กำรประมงทั่วไป
ภำษำอังกฤษ

20.นำงสุรีย์รัตน์ แจ้งสว่ำง

ป.ตรี

21.นำยวรวุฒิ จันทร์สว่ำง
22.นำงสุกัลยำ ตอเงิน
23.นำงธนพร แสนบุตร
24.นำยชัยวำล นัยเรืองรุ่ง

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
เพื่องำนอำชีพ
พลศึกษำเพื่อพัฒนำสุขภำพ
โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ
กำรปลูกพืชไร้ดิน
บัญชี
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ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนงำน
และควำมร่วมมมือ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร
ที่ปรึกษำ ผู้บริหำร
ที่ปรึกษำฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
ที่ปรึกษำฝ่ำยแผนฯ
และฝ่ำยพัฒนำกิจกำรฯ
หัวหน้ำงำนพืชศำสตร์
หัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน
หัวหน้ำงำนประกัน
หัวหน้ำงำนหลักสูตร
หัวหน้ำงบุคลำกร
หัวหน้ำงแผนกอุตสำหกรรม
เกษตร
หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
หัวหน้ำงำนแผนกอำหำรและ
โภชนำกำร
หัวหน้ำงำนกำรค้ำ
หัวหน้ำงำนปกครอง
หัวหน้ำงำนกำรเงิน,งำนควำม
ร่วมมือ
หัวหน้ำงำนบัญชี
หัวหน้ำงำนพัสดุ
หัวหน้ำงำนทวิภำคี
หัวหน้ำงำนโครงกำรพืชไร้ดิน
ช่วยรำชกำร

6.3.2 ข้ำรำชกำร
ชื่อ-สกุล
1. นำยเจริญ สมพร
2. นำยหงษ์ พะละ
3. นำยเดือน กลมดี
4.นำยเย็ญ พลับเกลี้ยง
6.3.3 พนักงำนรำชกำร
ชื่อ-สกุล
1. นำงสำวศุภลักษณ์ สรรพศรี

รวม 4 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
ม.3
พนักงำนขับรถยนต์
พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง
ป.4
พนักงำนขับรถยนต์
ป.4
พนักงำนอัดสำเนำ
ป.4
รวม 9 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
กำรขำยเบื้องต้น 1
หัวหน้ำงำนแผนงำนและควำม
ป.ตรี

2. นำยจิระพงค์ ลักษโณสุรำงค์
3. นำงฐิติชญำ สุขสมพงษ์
4. นำงกฤติกำ ลักษโณสุรำงค์
5. นำยชณำสิน นำคำวงศ์

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

6. นำงขวัญหทัย วีระวรรัชช์
7. นำยสุเมฒ นำมวงศ์
8.นำยอนุกุล กุลเมือง
9. (อัตรำว่ำง)

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

สำรป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ร่วมมือ
หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่

กฎหมำยพำณิชย์

หัวหน้ำงำนทะเบียน

หลักกำรส่งเสริมกำรเกษตร

ครูที่ปรึกษำ อกท.

ทักษะพัฒนำเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ 1
ภำษอังกฤษเพื่อกำรเกษตร

หัวหน้ำงำนแนะแนวอำชีพ

คณิตศำสตร์คอมพิวเตอร์

หัวหน้ำงำนเทียบโอนฯ

คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก

หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมุล
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หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ

6.3.4 ลูกจ้ำงชั่วครำว

รวม 26 คน (ทำหน้ำที่สอน ธุรกำรทั่วไป)
ปฏิบัติหน้ำที่
วุฒิกำรศึกษำ
ชื่อ-สกุล
(ป.เอก/โท/ตรี)
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
ครูจ้ำงสอน
1.นำยภำนุพงศ์ ลิมปนะวงศำนนท์
ป.ตรี
คอมพิวเตอร์กรำฟฟิก
งำนกำรเงิน
2. นำงกุลประภัสสร์ ดีพรำหมณ์
ป.ตรี
งำนพัสดุ
3. นำงสำวสุวรรณี ยิ้มละไม
ป.ตรี
งำนบุคลำกร
4. นำงสำวชลธิชำ สุดสำยเนตร
ป.ตรี
อำหำรนำนำชำติ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
5. นำงสำวสุภมำศ ผิวบำง
ป.ตรี
งำนบัญชี
6. นำงสำวธนำภรณ์ ทำสีดำ
ป.ตรี
ชื่อ-สกุล
7. นำงพัชรินทร์ ลิมปนะวงศำนนท์

8. นำงสำงธนัชชำ ศำสตร์บำงเคียน

9. นำงดวงเด่น เปียสำ
10. นำยปรีชำ อู่เรือ
11. นำงสำวนวลจันทร์ เถื่อนม่วง
12.นำงละมูล จันทิมำ
13. นำงวันเพ็ญ แก้วกำเนิด
14. นำยสำคร บัวเด่น
15. นำยประโยชน์ สำริสิทธิ์
16. นำยวิรัตน์ ยินดี
17. นำยธีระ คิดดีจริง
18. นำยวีระศักดิ์ จันเทพำ
19. นำยอำนำจ วงศ์จำนง
20. นำยสุชำติ จิตรักษ์
21. นำยสุทิน กลัดผ่อง
22. นำยประไพ ทองนอก
23. นำงบุญมี ใจบำรุง

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี)
ป.ตรี
อนุปริญญำตรี
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวช.
ม.6
ม.6
ม.3
ป. 6
ป. 6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.4
ป.4

ปฏิบัติหน้ำที่
สอนวิชำ
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม
หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
งำนธุรกำร
งำนธุรกำร
งำนกิจกำรนักเรียน
งำนกำรเงิน
งำนสวัสดิกำร
งำนทะเบียน
ยำม
ยำม
ยำม
พนักงำนขับรถยนต์
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
-
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ชื่อ-สกุล
24. นำยณรงค์ โพธิ์สง่ำ
25. นำยไพรัตน์ วุฒิเวก
26. นำงเล็ก จิตบริสุทธิ์
27.นำงสำวพิกุลทอง ชีวิโต
28.นำงสุพัตรำ ศรีอักษร
29. นำงน้อย รุ่งสกุล
30.นำยกิติ จันทร์เรือง

วุฒิกำรศึกษำ
(ป.เอก/โท/ตรี)
ป.4
ป.4
ป.4
ปวส.
ป.6
ป.6
ป.6

สอนวิชำ
-

17

ปฏิบัติหน้ำที่
สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
แม่ครัว
ประจำงำนพัสดุ

คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร
คนงำนเกษตร

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
7.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปัจจุบัน
ปีกำรศึกษำ 2558 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชำ/สำขำ
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชำ เกษตรกรรม
- สำขำงำน พืชศำสตร์
- สำขำงำน พืชสวน
- สำขำงำน พืชสวน (ไฮโดรทวิภำคี)
2. ประเภทวิชำ พำณิชยกรรม
- สำขำงำน คอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชำ บริหำรธุรกิจ
- สำขำงำน เทคโนโลยีสำนักงำน
4. ประเภทวิชำ คหกรรม (ทวิภำคี)
- สำขำงำน อำหำรและโภชนำกำร
5. ประเภทวิชำ ประมง (ทวิภำคี)
- สำขำงำน เพำะเลี้งสัตว์น้ำทั่วไป

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3

ปีที่ 1
37

31

2.2 หลักสูตรเสริมวิชำชีพ (แกนมัธยม)

31

คน

หน่วย:คน

ภำคเรียนที่ 2/2558 (ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีที่ 1
ปีที่ 2 รวม

29

15

24

7
6

9

-

68
11

22

22
28

3
148

21
6

28

ทั้งปีกำรศึกษำ (2558)
คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น

คน

2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.

รวมทั้งสิ้น

99
21
6

68
11

19

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

99
14
-

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้
2.1 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น

251

4

รวมทั้งสิ้น
50

7

7

251

คน

คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

คน

2.4 - หลักสูตร เทียบโอนฯ ระดับ ปวช. 113 คน

คน

- หลักสู ตร เทียบโอนฯ ระดับ ปวส. 278 คน
18

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ
7.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2559 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชำ/สำขำ
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชำ เกษตรกรรม
- สำขำงำน พืชศำสตร์
- สำขำงำน พืชสวน
- สำขำงำน พืชสวน (ไฮโดรทวิภำคี)
2. ประเภทวิชำ พำณิชยกรรม
- สำขำงำน คอมพิวเตอร์
3. ประเภทวิชำ บริหำรธุรกิจ
- สำขำงำน เทคโนโลยีสำนักงำน
4. ประเภทวิชำ คหกรรม (ทวิภำคี)
- สำขำงำน อำหำรและโภชนำกำร
5. ประเภทวิชำ ประมง (ทวิภำคี)
- สำขำงำน เพำะเลี้งสัตว์น้ำทั่วไป

ระดับ ปวช.
ปีที่ 2
ปีที่ 3

ปีที่ 1
120

37

2.2 หลักสูตรเสริมวิชำชีพ (แกนมัธยม)

31

คน

หน่วย:คน

ภำคเรียนที่ 1/2559 (ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปีที่ 1
ปีที่ 2 รวม

40

29

15

14
-

19

9

84
11

31

31
48

10
148

34
10

48

ทั้งปีกำรศึกษำ (2558)
คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น

คน

2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.
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รวมทั้งสิ้น

148
34
10

84
20

20

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

148
30
20

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้
2.1 หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น

368

3

รวมทั้งสิ้น
50

13

13

368

คน

คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

คน

2.4 - หลักสูตร เทียบโอนฯ ระดับ ปวช. 113 คน

คน

- หลักสู ตร เทียบโอนฯ ระดับ ปวส. 278 คน

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558)
ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2558) ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรเสริมสร้ำงสถำนศึกษำขนำดเล็ก

4.โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

3.โครงกำรอำชีวะสร้ำงผู้ประกอบกำร

2.โครงกำรจัดศูนย์ฝึกอบรมอำชีพในสถำนศึกษำ

รวม

1.โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำง

วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

โครงกำร

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ระยะสั้น

ปวช.

แผนงำน/
งบรำยจ่ำย

ปวส.

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

1. แผนงำนกำรจัดกำรศึกษำ
- งบบุคลำกร

2,121,000

- งบดำเนินงำน

4,427,394

- งบลงทุน

6,288,829

- งบเงินอุดหนุน

323,900

1,400,300

2,121,000

2,121,000

6,151,594

6,151,594

6,288,829
87,000

195,000

3,328,363

90,000
20

90,000

3,046,363

- งบรำยจ่ำยอื่น

250,000

229,500

85,000

445,800

1,010,300

ผลกำรใช้จ่ำยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2558) ผลผลิต/โครงกำร

10.โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่

9. โครงกำรอำชีวศึกษำมำตรฐำนสำกล

8. โครงกำรศูนย์ควำมชำนำญเฉพำะทำง

7. โครงกำรส่งเสริมทักษะวิชำชีพ

รวม

6.โครงกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน

วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

โครงกำร

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ระยะสั้น

ปวช.

แผนงำน/
งบรำยจ่ำย

ปวส.

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

1. แผนงำนกำรจัดกำรศึกษำ
- งบบุคลำกร

2,121,000

- งบดำเนินงำน

4,427,394

- งบลงทุน

6,288,829

- งบเงินอุดหนุน

3,046,363

323,900

1,400,300

2,121,000

2,121,000

6,151,594

6,151,594
6,288,829

87,000

195,000

3,328,363

85,000

- งบรำยจ่ำยอื่น

100,000

215,000

200,000

527,500

85,000

3,503,365

3,534,600

3,534,600
15,310,559

21

22

ส่วนที่ 3
3.2 ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป)
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
1. ประมำณกำรรำยรับ

31,173,827 บำท

ก. เงินรำยได้ (บกศ.) ยกมำ

4,860,000 บำท

- ยอดยกมำจำกปีปัจจุบัน

3,300,000 บำท

- คำดว่ำมีรำยรับในปีต่อไป

1,560,000 บำท

ข. เงินงบประมำณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คำดว่ำจะได้รับ

26,313,827 บำท

งบบุคลำกร

13,544,762 บำท

งบดำเนินงำน

3,000,000 บำท

งบลงทุน

6,193,465 บำท

งบเงินอุดหนุน

1,475,600 บำท

งบรำยจ่ำยอื่น

2,100,000

บำท

2. ประมำณกำรรำยจ่ำย

31,173,827

งบบุคลำกร

16,004,162 บำท

- เงินเดือน

10,509,012 บำท

- ค่ำจ้ำงประจำ

833,340 บำท

- ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร

2,202,410 บำท

- ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

2,459,400 บำท

งบดำเนินงำน

3,000,000 บำท

- ผลผลิต ปวช.

2,700,000 บำท

- ผลผลิต ปวส.

300,000 บำท

งบลงทุน

4,693,645 บำท

- ครุภัณฑ์

1,826,000 บำท

- สิ่งก่อสร้ำง

2,867,645 บำท

งบเงินอุดหนุน

1,475,600 บำท
23

บำท

- เงินอุดหนุนกำรผลิตขั้นพื้นฐำน

1,475,600 บำท

งบรำยได้

3,900,420

- โครงกำรสถำนศึกษำ

2,400,420

บำท

- งบลงทุน

1,500,000

บำท

งบรำยจ่ำยอื่น

บำท

2,100,000 บำท

- โครกำรตำมนโยบำยของ สอศ.

2,100,000

24

บำท

ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ำรำยจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
หน่วย : บำท

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

รวม

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

โครงกำร
วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/
รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ปวส.
ระยะสั้น

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรำยได้
บกศ.

- งบบุคลำกร

16,761,766
10,509,01
2
907,200

10,509,01
2
907,200

เงินประจำตำแหน่ง
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ข้ำรำชกำร
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ

268,800

268,800

883,340

883,340

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว

-

-

2,202,410

2,202,410

เงินเดือนข้ำรำชกำร
เงินวิทยฐำนะ

ค่ำตอบพนักงำนรำชกำร

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

-

10,509,012
907,200
268,800

-

883,340
2,459,400

2,202,410

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

รวม

โครงกำร
วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/
รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ปวส.
ระยะสั้น

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรำยได้
บกศ.

- งบดำเนินงำน

5,094,800

- ค่ำตอบแทน
ค่ำเช่ำบ้ำน(ขั้นต่ำ)

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

354,800
-

เงินค่ำตอบแทนนอกเวลำ

50,000

50,000

เงินค่ำสอนพิเศษ

70,000

70,000

50,000

10,000

50,000

160,000

124,800

284,800
70,000

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
ค่ำตอบแทนพิเศษขรก.
และลจ.เต็มขั้น
ค่ำตอบแทนพิเศษของ 3
จว.ภำคใต้

26

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

รวม

โครงกำร
วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวส.
ระยะสั้น

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/
รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ปวช.

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรำยได้
บกศ.

- ค่ำใช้สอย

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,130,000

ค่ำเช่ำทรัพย์สิน(ขั้นต่ำ)
ค่ำเช่ำรถยนต์(ขั้นต่ำ)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

750,000

750,000

20,000

20,000

770,000

ค่ำซ่อมรถยนต์รำชกำร

300,000

300,000

300,000

ค่ำซ่อมครุภัณฑ์

100,000

100,000

100,000

ค่ำซ่อมสิ่งก่อสร้ำง

500,000

500,000

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

655,200

655,200

ค่ำเงินสมทบ
ประกันสังคม

80,000

81,000

80,000

80,000

580,000
200,000
105,204
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180,000

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

รวม

วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

โครงกำร
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/
รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ปวช.

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

- ค่ำวัสดุ

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,610,000

วัสดุสำนักงำน

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

500,000

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

30,000

วัสดุกำรศึกษำ

เงิน
รำยได้
บกศ.

100,000

300,000

60,000

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

100,000

วัสดุหนังสือ วำรสำร
และตำรำ

250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000

วัสดุก่อสร้ำง

300,000

วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

600,000

20,000

30,000

20,000

360,000

50,000

100,000

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

130,000

20,000

40,000

640,000

20,000

50,000

280,000

640,000

30,000

130,000

120,000

250,000

250,000

200,000

200,000

300,000

30,000

30,000

330,000

200,000

40,000

40,000

240,000
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แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

รวม

วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

โครงกำร
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวส.

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ

ระยะสั้น

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรำยได้
บกศ.

- ค่ำสำธำรณูปโภค (ขั้นต่ำ)

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,100,000

ค่ำโทรศัพท์

60,000

60,000

60,000

ค่ำน้ำประปำ

100,000

100,000

100,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

ค่ำไฟฟ้ำ
- งบลงทุน

6,193,645

ครุภัณฑ์
- รถตู้โดยสำรไม่เกิน 15 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ดีเซล
ประตูสไลด์ข้ำง 2 บำน

1,500,000

1,500,000

- ชุดปฏิบัติกำรเครื่องใช้ สนง

450,000

450,000

450,000

- ชุดปฏิบัติกำรประมง

850,000
526,000

850,000
526,000

850,000
526,000

-ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงำน
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1,500,000

1,500,000

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

รวม

โครงกำร
วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวส.

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ระยะสั้น

ผลผลิต

รวม
ทั้งสิ้น

เงินรำยได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

สิ่งก่อสร้ำง
- ปรับปรุงอำคำร
- ปรับปรุงหอพักนักศึกษำหญิง 1 หลัง

1,867,700

1,867,700

1,867,700

999,945

999,945

999,945

- งบเงินอุดหนุน

2,456,000

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์

185,000

185,000

185,000

50,000

50,000

15,000

15,000

15,000

1,475,600

1,475,600

1,475,600

87,000

87,000

50,000

50,000

- อุดหนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำ

50,000

- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี
- อุดหนุนโครงกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับ
อนุบำลจนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- อุดหนุนกำรสอนเกษตรระยะสัน้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์กำร อกท.

87,000
50,000
30

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

4.โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

รวม

วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

โครงกำร
สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวส.

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ระยะสั้น

ผลผลิต

รวม
ทั้งสิ้น

เงินรำยได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ
อุตสำหกรรม
- อุดหนุนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน

80,000

80,000

- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภำคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ
พำณิชยกรรม
- ทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี
- โครงกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีฐำน
วิทยำศำสตร์
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80,000

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร

50,000 900,000 200,000

5.โครงกำรฝึกอบรมภำยใน
สถำนศึกษำ

3โครงกำรลดปัญหำออกกลำงคัน

200,000

4.โครงกำรตำมรอย

2.โครงกำรสำถำนศึกษำขนำดเล็ก

รวม

1.โครงกำรสูนย์ซ่อมสร้ำง

โครงกำร
วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวส.

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ระยะสั้น

ผลผลิต

- งบรำยจ่ำยอื่น

- โครงกำร

250,000

- สำรองเพื่อสนับสนุนงำนนโยบำย สอศ.
กระทรวง พื้นที่
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รวม
ทั้งสิ้น

เงิน
รำยได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปีตำมแผนปฏิบัติกำร (ปี 2559) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงกำร
7.โครงกำรเสริมสร้ำงสถำนศึกษำ
พอเพียง

รวม

6.โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่
อำเซียน

โครงกำร
วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

ปวส.

ปวช.

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

ระยะสั้น

ผลผลิต

- งบรำยจ่ำยอื่น

รวม
ทั้งสิ้น

เงิน
รำยได้
บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

2,100,000

- โครงกำร

300,000

- สำรองเพื่อสนับสนุนงำนนโยบำย สอศ.
กระทรวง พื้นที่
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200,000

โครงกำรที่ ..........
โครงกำร ....................................................................................................
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบ ..........................................................................
2. ลักษณะโครงกำร

 โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ
 โครงกำรตำมภำระงำนประจำ
 โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.)

3. ควำมสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภำยใต้ ยุทธศำสตร์ นโยบำย จุดเน้น และมำตรกำร
............................................................................................................................. .....................................
4. สภำพปัจจุบัน/หลักกำรและเหตุผล
..................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อ ...................................................................................................................... ...............................
5.2 เพื่อ ............................................................................................................................. ........................
6. เป้ำหมำย และตัวชี้วัดสำเร็จ
6.1 เชิงปริมำณ
6.1.1 ............................................................................................................................. .....
6.1.2 ..................................................................................................................................
6.2 เชิงคุณภำพ
6.2.1 ....................................................................................................................... ...........
6.2.2 ..................................................................................................................................
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินกำร/ระยะเวลำ/สถำนที่
7.1 ......................................................................................................................... ....................
7.2 ............................................................................................................................. ................

8. งบประมำณ/ทรัพยำกร และแหล่งที่มำ กำรดำเนินโครงกำร
34

จำกเงิน ............................................................................... งบ .............................................
เป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น .................................. บำท ได้แก่
8.1 .............................................................................................................................................
8.2 ......................................................................................................................... ....................
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ
9.1 ......................................................................................................................... ....................
9.2 .............................................................................................................................................
10. กำรติดตำม และกำรประเมินผล โครงกำร
10.1 ........................................................................................................................ .....................
10.2 .............................................................................................................................................
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ปฏิทินกำรปฏิบัติรำชกำร/ดำเนินงำน ตำมภำระงำนประจำ/โครงกำร/กิจกรรม และแผนใช้จ่ำยเงิน
ปีงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2559
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
หน่วย : บำท

ที่

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมำณ
1

งำนตำมภำระงำนประจำ

6,491,000

1.1 งบดำเนินงำน

3,000,000

3,000,000

1.2 งบลงทุน

6,193,645
3,326,000

6,193,645
3,326,000

ค่ำครุภัณฑ์
- รถตู้โดยสำรไม่เกิน 15 ที่นั่ง
เครื่องยนต์ดีเซล ประตูสไลด์
ข้ำง 2 บำน
- ชุดปฏิบัติกำรเครื่องใช้ สนง
- ชุดปฏิบัติกำรประมง

1,500,000

450,000
850,000

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง

2,867,645

- ปรับปรุงอำคำร

1,867,700

- ปรับปรุงหอพักนักศึกษำหญิง 1 หลัง

2,867,645

999,945

36

ที่

2

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

2.1 โครงกำรงำนสำรบรรณ
2.2 โครงกำรงำนเอกสำรกำรพิมพ์
2.3 โครงกำรงำนบุคลำกร
2.4 โครงกำรงำนทะเบียน
2.5 โครงกำรงำนสวนป่ำเฉลิมพระเกียรติ
2.6 โครงกำรงำนกำจัดขยะมูลฝอย
2.7
2.8
2.9
2.10

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

โครงกำรพัฒนำแหล่งสำรสนเทศ
โครงกำรกั้นฉำกห้องสมุด
โครงกำรงำนบัญชี
โครงกำร งำนกำรเงิน

ครูขวัญหทัย

48,600

48,600

วีระวรรัชช์

135,000

135,000

บำรุง

18,000

ครูมัทนำ
เจริญ

18,000

ครูฐิติชญำ สุขสมพงษ์

30,000

30,000

ครูจิระพงค์

10,000

10,000

ครูสมศักดิ์ กำฬวงศ์

24,000

24,000

ครูพัชรี โตประเสริฐ

20,000

20,000

ครูพัชรินทร์

10,000

10,000

ครูสุรีย์รัตน์

10,000

10,000

ครูวรำรัตน์ สุขขี

16,200

16,200

37

ที่

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ
2.11 โครงกำรทำบอร์ดประชำสัมพันธ์

ครูสุเมฆ นำมวงศ์

27,000

27,000

2.12 โครงกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์

ครูสุเมฆ นำมวงศ์

37,800

37,800

2.13 โครงกำรติดตั้งกล้อง CCTV

ครูสุเมฆ นำมวงศ์

18,000

18,000

2.14 โครงกำรซ่อมบำรุงยำนพำหนะ

ครูสมศักดิ์ มงคลถิ่น

250,000

50,000

2.15 โครงกำรงำนอำคำรสถำนที่

ครูจิระพงค์

300,000

300,000

2.16 โครงกำรงำนพัสดุ

ครูวรวุฒิ

27,000

27,000

2.17 โครงกำรประชำสัมพันธ์แนะแนว
ประมง
2.18 โครงกำรดูแลรักษำสวนวิทยำลัยฯ

ครูรักสี่

6,200

6,200

ครูพัชรี

12,000

12,000

2.19 โครงกำรงำนเรือนเพำะชำ

ครูสุเมฒ นำมวงศ์

32,400

32,400

2.20 โครงกำรเครื่องทำบัตรนักเรียน
(งำนทะเบียน)

ครูฐิติชญำ

45,000

45,000

2

38

ที่

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
2.21 โครงกำรงำนทุ่นแรงฟำร์ม

ครูศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์

50,000

50,000

2.22 โครงกำรปรับปรุงแปลงไม้ผล

ครูสมศักดิ์ มงคลถิ่น

16,740

16,740

2.23 โครงกำรปลูกมะพร้ำวน้ำหอม

ครูสมศักดิ์ มงคลถิ่น

12,150

12,150

2.24 โครงกำรผลิตผักปลอดสำรพิษ

ครูสมศักดิ์ กำฬวงศ์

10,000

10,000

2.25 โครงกำรงำนแผนและงบประมำณ

ครูสมศักดิ์ กำฬวงศ์

16,200

16,200

2.26 โครงกำรเลี้ยงปลำดุก

ครูรักสี่

15,000

15,000

2.27 โครงกำรเลี้ยงกบ

ครูรักสี่

15,000

15,000

2.28 โครงกำรเลี้ยงปลำกินพืช

ครูรักสี่

15,000

15,000

2.29 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรเลี้ยง
หอยขม

ครูรักสี่

15,000

15,000

2

39

ที่

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ
2.30 โครงกำรปลูกผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อ
กำรค้ำ
2.31 โครงกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

ครูธนพร แสนบุตร

129,000

129,000

ครุพัชรี โตประเสริฐ

15,000

15,000

2.32 โครงกำรงำนประกันคุณภำพ

ครูรพีพร ทองยิ่ง

30,000

30,000

2.33 โครงกำรข้ำวอินทรีย์

ครูรพีพร ทองยิ่ง

30,000

30,000

2.34 โครงกำรเห็ดเพื่อกำรค้ำ

ครูรพีพร ทองยิ่ง

30,000

30,000

2.35 โครงกำรปลูกแตงแคนตำลูป

ครูรพีพร ทองยิ่ง

20,000

20,000

2.36 โครงกำรอนุรักษ์ และขยำยพันธุ์พืช ครูรพีพร ทองยิ่ง
โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.37 โครงกำรงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ ครูอนุกูล กุลเมือง

14,300

14,300

80,000

80,000

2

40

ที่

2

2.38

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร
โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน
นักศึกษำ
โครงกำรงำนสวัสดิกำรพยำบำล
และหอพัก
โครงกำรงำนอนุรักษ์พันธ์พืช
สมุนไพร
โครงกำรกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
(อกท.)
โครงกำรงำนปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษำ
โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำ

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

ครูศิริเพ็ญ คุ้มทุกข์

15,000

15,000

ครูกฤติกำ

14,500

14,500

ครูปฏิญญำ

174,400

174,400

ครูชณำสิน

5,000

5,000

ครูชณำสิน

20,000

20,000

2.43 โครงกำรงำนเยี่ยมบ้ำน นร. นศ.

ครูชณำสิน

20,000

20,000

2.44 โครงกำรงำนปัจฉิมนิเทศ

ครูชณำสิน

15,000

15,000

2.45 โครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

ครูจิระพงค์

10,000

10,000

2.39
2.40
2.41
2.42

41

ที่

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ
2.46 โครงกำรงำนทฤษฏีใหม่

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

2

ครูจิระพงค์

10,000

10,000

2.47 โครงกำรงำนเพำะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
สีม่วง
2.48 โครงกำรกีฬำภำยในต่อต้ำน
ยำเสพติด
2.49 โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ

ครูรพีพร ทองยิ่ง

20,000

20,000

ครูวรวุฒิ

20,000

20,000

ครูวรวุฒิ

15,000

15,000

2.50 โครงกำรวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย

ครูวรวุฒิ

10,000

10,000

2.51 โครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร
ต้ำนยำเสพติด
2.52 โครงกำรตรวจสำรเสพติด

ครูวรวุฒิ

30,000

30,000

ครูวรวุฒิ

10,000

10,000

2.53 โครงกำรประชำสัมพันธ์แนะแนว
ประมง

ครูรักสี่

6,200

6,200

42

ที่

2

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
จ่ำย

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค.
58

ม.ค.
59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย.
59

พ.ค.
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำน
สถำนศึกษำ

ฝ่ำยวิชำกำร
2.54 โครงกำรครูที่ปรึกษำ

ครูขวัญหทัย

13,000

13,000

2.55 โครงกำรงำนหลักสูตรกำรเรียนกำร ครูรำศี
สอน
ครุประภำพร
2.56 โครงกำรงำนวัดผลประเมินผล

10,000

10,000

10,000

10,000

2.57 โครงกำรพัฒนำครูแผนกพืชศำสตร์ ครูสมศักดิ์ กำฬวงศ์

25,000

25,000

ครูปิยะพัชร์

5,000

5,000

ครูปิยะพัชร์

15,000

15,000

ครูสุกัลยำ

50,000

50,000

2.58 โครงกำรศึกษำดูงำนแผนก
อุตสำหกรรมเกษตร
2.59 โครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ใช้โครงกำรเป็นฐำน
2.60 โครงกำรปรับปรุงสื่อกำรเรียน
กำรสอนห้องคอมฯ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,119,490

43

ที่

2

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งำน/แผนก ที่
ใช้จ่ำย

งบประมำณ
ที่ใช้

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค. ม.ค.
58 59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย. พ.ค.
59
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำนสถำนศึกษำ
งบประมำณที่จะเสนอ สอศ.

2.61 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน

ครูสุกัลยำ

100,000

100,000

2.62 โครงกำรศึกษำดูงำนระบบทวิภำคีเพื่อเพิ่ม ครูสุกัลยำ

5,000

5,000

ประสิทธิภำพ
2.63 โครงกำรนิเทศนักศึกษำอำชีวศึกษำทวิภำคี ครูสุกัลยำ

50,000

50,000

2.64 โครงกำรประชุมอบรมสัมมนำครูฝึกครู

ครูสุกัลยำ

10,000

10,000

ครูสุกัลยำ ตอเงิน

10,000

10,000

ครูปิยะพัชร์

900,000

900,000

รองณชนกพรหมพร

200,000

200,000

2.68 โครงกำรเสริมสร้ำงสถำนศึกษขนำดเล็ก

รองณชนกพรหมพร

300,000

300,000

2.69 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่อำเซียน

ครูวรำรัตน์

300,000

300,000

ควบคุมทวิภำคี
2.65 โครงกำรจัดทำแผนกำรฝึกอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี
2.66 โครงกำรสถำนศึกษำตำมรอย
พระยุคลบำท
2.67 โครงกำรเสริมสร้ำงสถำนศึกษำพอเพียง

44

ที่

2
2.7
0
2.7
1
2.7
2
2.7
3
2.7
4
2.7
5
2.7
6
2.7
7

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งำน/แผนก ที่
ใช้จ่ำย

งบประมำณ
ที่ใช้

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
ต.ค.
58

พ.ย.
58

ธ.ค. ม.ค.
58 59

ก.พ.
59

มี.ค.
59

เม.ย. พ.ค.
59
59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำมภำระงำนสถำนศึกษำ
งบประมำณที่จะเสนอ สอศ.
โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้น
(โภชนำกำร)
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์
โครงกำรเกษตรระยะสั้น

ครูเยำวนิจ

200,000

200,000

ครูปิยะพัชร์

60,000

60,000

ครูธนพร

60,000

60,000

โครงกำรอบรมระยะสั้นเห็ดฟำงใน
ตะกร้ำ
โครงกำรวิจัยและนวัตกรรม

ครูรพีพร

16,000

16,000

ครูปิยะพัชร์

26,500

26,500

โครงกำรควำมร่วมมือ

ครูวรำรัตน์

50,000

50,000

โครงกำรสัมมนำวิชำกำรกลุม่ เทียบ
โอนประสบกำรณ์
โครงกำรจัดทำแผนฝึก (ทวิภำคี)

ครูสุเมฒ

300,000

300,000

ครูสุกัลยำ

30,000

30,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,717,500

45

ที่

3

งำน/โครงกำร/กิจกรรม
งบรำยจ่ำย/รำยกำร

ชื่อ - สกุล/
งบประมำณ
งำน/แผนก ที่ใช้
ที่ใช้
เม.ย.
จ่ำย
59

พ.ค. มิ.ย.
59 59

ก.ค.
59

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2559
รวม
ส.ค. ก.ย.
พ.ค.- มิ.ย.- ก.ค.- ส.ค.- ก.ย.เป็น
59
59
58 58 58 58 58
เงิน

รวมเป็นเงิน

โครงกำรตำม พ.ร.บ.ตำม
งบประมำณ

3.1 โครงกำร .......................................
3.2 โครงกำร .......................................
4

โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
สถำนศึกษำ)

ครูพัชรี โตประเสริฐ
4.1 โครงกำรรับจ้ำงดูแลสวนและ
ตกแต่งภูมิทัศน์ที่ ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ
(องค์กำรมหำชน)
4.2 โครงกำรชีววิถี เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง ครูจิระพงค์
ยั่งยืน

750,000

1,320,000

1,320,000

30,000

30,000

46

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรงำนสำรบรรณ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
งำนสำรบรรณเป็นงำนที่มีควำมสำคัญและควำมจำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนรำชกำร เป็นงำน
บริกำรกำรรับและหนังสือรำชกำร คำสั่ง งำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับวิทยำลัยฯ แต่ด้วยเครื่องใช้
สำนักงำนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเกิควำมชำรุด เนื่องจำกใช้มำเป็นเวลำยำวนำน อีกทั้ง ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ที่
ผ่ำนมำมีปริมำณงำนที่มำขึ้น จึงทำให้เกิดควำมเสื่อมสภำพไปตำมกำรใช้งำนและตำมเวลำ ดังนั้น เพื่อให้
งำนมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว จึงควำมหำเครื่องใช้สำนักงำนมำสนับสนุนเพื่อเกิดประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
จำกโครงกำรประจำปีงบปประมำณ ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำนั้น ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
ได้รับกำรสนับสนุนงบจำกทำงวิทยำลัยฯ เป็นอย่ำงดี แต่เนื่องด้วยในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ที่ผ่ำนมำนั้น
งำนสำรบรรณมีภำระงำนค่อนข้ำงมำกจึงทำให้อุปกรณ์สำนักงำนบำงอย่ำงได้ชำรุดไปพอสมควร
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อให้กำรทำงำนสของงำนสำรบรรณเกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. เพื่อให้กำรบริกำรแก่คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนหนังสือรำชกำรต่ำงๆ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณมำจำก วิทยำลัยฯ จัดสรร ให้
1. เครื่องปริ้นเลเซอร์สี
2. เครื่องโทรสำร

25,000 บำท
10,000 บำท
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3. หมึกเครื่องปริ้น HP Laser Jet
4. เดินสำยโทรศัพท์ภำยใน
5. อุปกรณ์สำนักงำน
รวม

30,000
20,000
5,000
90,000

บำท
บำท
บำท
บำท

6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
1. เสนอขออนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินโครงกำร
3. ติดตำมประเมิน
4. สรุปและรำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในวิทยำลัยฯ ทั้งหมด จำนวน 65 คน นักเรียนและนักศึกษำทั้งหมดใน
วิทยำลัยฯ ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมโครงกำรต่ำงๆ ทั้งหมด
- นักเรียนนักศึกษำ จำนวน 643 คน ครู ผู้ปกครอง
เชิงคุณภำพ
ให้บริกำรแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ อย่ำงมีคุณภำพ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
3.ติดตำมและประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
งำนสำรบรรณให้บริกำรกับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
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ส.ค

ก.ย

สำเร็จตำมระยะเวลำกำหนด
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรบริหำรงำนทั่วไป (เอกสำรกำรพิมพ์)
1. สอดรับนโยบำย


นโยบำยชำติ



นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร



นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ



นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ



ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่



ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่

2. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ได้เปิดกำรเรียนกำรสอน ในระดับ
ปวช. และ ปวส.ทั้งในระบบและนอกระบบ งำนเอกสำรกำรพิมพ์ มีหน้ำที่รับผิดชอบ จัดทำเอกสำรกำรเพื่อ
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน แบบทดสอบ แบบฟอร์มเอกสำรของทำงรำชกำรของวิทยำลัยฯ รองรับกำรจัดทำ
ข้อสอบทั้งระหว่ำงภำคเรียนและปลำยภำค ให้กับครู นักเรียนนักศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งใน
ระดับ ปวช. ปวส. และนอกระบบบริกำรจัดพิมพ์ ทำสำเนำให้บริกำรแก่ครู นักเรียน นักศึกษำทั้งวิทยำลัยฯ
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
- ควรมีกำรจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำรเพิ่ม เพรำะเครื่องไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของครู
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4. วัตถุประสงค์โครงกำร
ให้บริกำรจัดพิมพ์ ทำสำเนำ อัดสำเนำเอกสำร คือ แบบทดสอบ เอกสำรอบรมระยะสั้น แบบฟอร์มของทำง
รำชกำร ให้กับครู บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณมำจำก วิทยำลัยฯ จัดสรร ให้
1. หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร
2. กระดำษ เอ 4
3. หมึกเครื่องโทรสำร
4. หมึกเครื่องพิมพ์
5. ลูกดัมป์ เครื่องถ่ำยเอกสำร
6. ชุดควำมร้อน เครื่องถ่ำยเอกสำร

จำนวน 20 หลอดๆ ละ 2,500 บำท
จำนวน 10,000 รีมๆ 95 บำท
จำนวน 4 ตลับๆ ละ 2,500 บำท
10,000 บำท
จำนวน 3 ชุด ๆ 12,000 บำท
จำนวน 2 ชุดๆ 12,000 บำท
รวม

250,000 บำท

6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
1. เสนอขออนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินโครงกำร
3. ติดตำมประเมิน
4. สรุปและรำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- บุคลำกรภำยในวิทยำลัยฯ จำนวน 65 คน
- นักเรียนนักศึกษำ จำนวน 643 คน ครู ผู้ปกครอง
เชิงคุณภำพ
งำนบุคลำกรได้ดำเนินงำน ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร งำนบุคลำกร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
3.ติดตำมและประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. งำนบุคลำกรได้ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร จำนวน 65 คน
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
- ให้บริกำรด้ำนงำนบุคลำกรในวิทยำลัยฯ
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
1. งำนทะเบียนได้รับกำรพัฒนำกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. จัดเก็บเอกสำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรพัฒนำงำนบุคลำกร
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
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มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

2. หลักกำรและเหตุผล
บุคลำกรของวิทยำลัยฯ ประกอบด้วยคณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นสำลังสำคัญใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรดำเนินงำนเอกสำรเกี่ยวกับบุคลำกรได้แก่ กำรลงเวลำปฏิบัติงำน
กำรลำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรรับสมัคร กำรทำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำง กำรส่งข้อมูลต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อจัด ทำเอกสำร สรุปงำนต่ำงๆ ทั้งสิ้น
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
หมึกเครื่องพิมพ์เอกสำรไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อดำเนินงำนเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
1. หมึกเครื่องพิมพ์เอกสำร 10 ชุดๆ ละ 2,000 บำท

2,000 บำท

2. ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ และคอมพิวเตอร์

7,000 บำท

3. วัสดุอุปกรณ์สำนักงำน

5,000 บำท
รวม

32,000 บำท

6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
1. เสนอขออนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินโครงกำร
3. ติดตำมประเมิน
4. สรุปและรำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- บุคลำกรภำยในวิทยำลัยฯ จำนวน 65 คน
- นักเรียนนักศึกษำ จำนวน 643 คน ครู ผู้ปกครอง
เชิงคุณภำพ
งำนบุคลำกรได้ดำเนินงำน ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร งำนบุคลำกร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
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แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
3.ติดตำมและประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. งำนบุคลำกรได้ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร จำนวน 65 คน
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
- ให้บริกำรด้ำนงำนบุคลำกรในวิทยำลัยฯ
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
1. งำนทะเบียนได้รับกำรพัฒนำกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. จัดเก็บเอกสำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ

แบบเสนอโครงกำร
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มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยำลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษำ จำนวนทั้งสิ้น 643 คน ซึ่งงำนทะเบียนต้องจัดเก็บรวบรวม
เอกสำรของนักเรียน นักศึกษำเพิ่มมำกขึ้นและต้องใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนทะเบียน ที่เพิ่มขึ้น
ตำมจำนวนนักเรียน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อให้ใช้ในกำรจัดทำบัตรและเอกสำรต่ำงในงำนทะเบียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอต่อกำรใช้
งำน
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเพื่อพัฒนำงำนทะเบียน นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- มีกำรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงำนทะเบียนให้เป็นระบบ เรียบร้อย และเพียงพอต่อกำรใช้งำน มีควำมระบบ
รวดเร็ว ถูกต้อง
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- นักเรียนนักศึกษำ จำนวน 643 คน ครู ผู้ปกครอง
เชิงคุณภำพ
1. สำมำรถทำงำนได้อย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ
2. ผู้รับบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
1 กันยำยน 2558 – 31 ตุลำคม 2559
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
3.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
4.ประเมินผลโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเอกสำรงำนทะเบียน
2. เพียงพอต่อกำรให้บริกำรต่อนักเรียน นักศึกษำ ครู ผู้ปกครอง
3. สำมำรถนำมำใช้
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
- ให้บริกำร
- นักเรียน นักศึกษำ จำนวน 643 คน คิดเป็นร้อยละ 100
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
1. งำนทะเบียนได้รับกำรพัฒนำให้ดีขึ้น กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม
3. จัดเก็บเอกสำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ
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มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรสวนป่ำเฉลิมพระเกียรติ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
สวนป่ำเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เป็นที่รวมพันธุ์ไม้ มำกมำยให้ศึกษำและ
เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลืองำนแก่ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ซึ่งในบริเวณเชื่อต่อระหว่ำงลำนจอดรถและศูนย์
ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ จึงเหมำะต่อกำรจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มำเยือน กำรดูแลสภำพ
ภูมิทัศน์ให้มีควำมร่มรืน เหมำะแก่กำรพักผ่อนหย่อนใจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นตลอดจนยังใช้เป็นที่ฝึกงำนของส
นักศึกษำในกำรเรียนกำรสอนภำคปฏิบัติของสำขำพืชศำสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได้อย่ำงดี
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
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4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่ำงๆ ที่สำคัญ
2. เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษำใช้พื้นที่
3. เพื่อคงสภำพภูมิทัศน์ ที่สวยงำมแก่ผู้พบเห็น
4. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงำนศูนย์ศิลปำชีพ บำงไทร
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเพื่อพัฒนำงำนทะเบียน นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน 15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- พื้นที่บริเวณสวนป่ำเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 ไร่
เชิงคุณภำพ
สภำพพื้นที่มีควำมร่มรื่น มีควำมสนุทรียภำพ เหมำะแก่กำรพักผ่อนหย่อนใจ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
1 กันยำยน 2558 – 31 ตุลำคม 2559
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
3.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
4.ประเมินผลโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สวนป่ำมีสภำพภูมิทัศน์ที่น่ำพักผ่อนหย่อนใจ
2. นักศึกษำได้รับทักษะกำรศึกษำสและดูแลรักษำพืชพรรณ พร้อมกำรรักษำระบบนิเวศ
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มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรกำจัดขยะของสถำนศึกษำ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
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วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เป็นสถำนศึกษำที่มีนักเรียนนักศึกษำตลอดจน
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำพักอำศัยอยู่แบบประจำจำนวนมำก ปัญหำที่เกิดขึ้นก็คือ มีขยะมูลฝอยเป็นจำนวน มำก
ตำมมำ ซึ่งทำงวิทยำลัยฯ ไม่สำมำรถกำจัดได้ทัน อีกทั้งบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย ไม่มีส่วนที่ใช้กำรได้และปลอดภัย
ถำวรทำให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอยล้นส่งกลิ่นเหม็นและสภำพทั่วไป ไม่น่ำอยู่ และกำจัดไม่ทันฉะนั้น เพื่อให้ควำม
เป็นอยู่สภำพที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มีสุขอนำมัย สภำพที่อยู่อำศัยสะอำดนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรมีชีวิตที่มีคุณภำพ
อันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐำนและกำจัดขยะมูลฝอย มีหน่วยงำนใกล้เคียงที่สำมำรถดำเนินกำรได้ คือเทศบำล แต่จะต้อง
ไม่ค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยเดือน แต่คุ้มค่ำ และมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้กำรดำเนินกำรที่ยังไม่สำมำรถ มีกำรจดกำรที่
ดีได โดยเทศบำลเป็นผู้ดำเนินกำรแทนและต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. ให้นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับสวัสดิกำร และบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยภำยในสถำนศึกษำที่ดีขึ้น
และทั่วถึง
2. ให้นักรเยนนักศึกษำบุคลำกร ภำยในสถำนศึกษำมีควำมเป็นอยู่และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และทั่วถึง
3. ให้สถำนศึกษำ บ้ำนพัก ที่ทำงำน สะอำดและมีสภำพแวดล้อมน่ำอยู่ยิ่งขึ้น
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ
24,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
24,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. ดำเนินงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนท้องถิ่น ตลอดปีงบประมำณ 2559
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับกำรบริหำรกำจัดขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่ำ จำนวน 400 คน
- สถำนศึกษำ ได้รับกำรเก็บกำจัดขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่ำ 10 จุด
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรมีควำมพึงพอใจ และมีควำมสุขที่พักอำศัยในสภำพที่ดีขึ้น
2. สถำนศึกษำ บ้ำนพัก อำคำรต่ำงๆ และบริเวณโดยรวมมีควำมสะอำดและสภำพที่น่ำอยู่ขึ้น
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
59

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร ได้รับบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงทั่วถึง
2. สถำนศึกษำ มีสภำพที่สะอำดและน่ำอยู่มำกยิ่งขึ้น
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)

แบบเสนอโครงกำร
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หมำยเหตุ

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศ (ห้องสมุด)
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
สำรสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำรักบสังคมปัจจุบัน ถ้ำหน่วยงำนใดมีระบบสำรสนเทศที่ดีทันสมัย
รวดเร็ว และมีคุณภำพอย่ำงสมบูรณ์ต่อกำรศึกษำและคุณภำพของสถำนศึกษำ บุคลำกร ให้มีประสิทธิภำพ
ดียิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวำรสำร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อ่ำนเพื่อให้ทรำบ
ข่ำวสำรและเหตุบ้ำนกำรเมืองต่ำงๆ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อพัฒนำแหล่งสำรสนเทศ ให้รองรับกับกำรเจริญเติบโตของสังคมอย่ำงรวดเร็ว
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร จำนวน 20,000 บำท (สองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
1. หนังสือพิมพ์

จำนวน 7 ฉบับๆ ละ 10 บำท

เป็นเงิน 2,000 บำท

2. วำรสำร นิตยสำร จำนวน 120 เล่ม ๆ ละ 150 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
1. ประชุมผู้รับผิดขอบย
2. เขียนโครงกำร เพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อประสำนงำน
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4. ปฏิบัติกิจกรรม
5. ประเมินผล
6. สรุปผล
7. รำยงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. มีจำนวนสำรสนเทศเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงน้อย 80%
2. มีผู้เข้ำใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงน้อย 20%
เชิงคุณภำพ
1. บุคลำกรของวิทยำลัยฯ ได้มีกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ ทักษะชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
2. บุคลำกรของวิทยำลัยฯ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับใปพัฒนำคุณภำพได้ดียิ่งขึ้น
3. มีระบบควำมพึงพอใจ ต่อกำรบริกำรห้องสมุดในระดับดี
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
1 กันยำยน 2558 – 31 ตุลำคม 2559
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

1.ประชุม
2.เขียนโครงกำร
3.ติดต่อประสำนงำน
4.ปฏิบัติกิจกรรม
5.ประเมินผล
6.สรุปผล
7. รำยงำนผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บุคลำกรสำมำรถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุขแบบยั่งยืน
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มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
ซื้อหนังสือพิมพ์ และวำรสำร โดย
1. หนังสือพิมพ์

จำนวน 7 ฉบับๆ ละ 10 บำท

เป็นเงิน 2,000 บำท

2. วำรสำร นิตยสำร จำนวน 120 เล่ม ๆ ละ 150 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร ได้อ่ำนหนังสือพิมพ์ และค้นคว้ำ ควำมรู้ต่ำงๆ ร้อยละ 100

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรกั้นฉำก (ห้องสมุด)
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ กำรประหยัดพลังงำน
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
ห้องสมุดมีเครื่องปรับอำกำศ 3 เครื่อง เครื่องที่ 1 ติดตั้งอยู่บริเวณเคำน์เตอร์บรรณำรักษ์ และ
เครื่องมือ 2 และ 3 จะอยู่บริเวณที่นักเรียน นักศึกษำ ค้นคว้ำ หนังสือ เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
จึงมีควำมประสงค์ที่จะติดตั้งฉำกกั้น กวร้ำง 4 เมตร ยำว 4 เมตร เพื่อปิดไว้ในกรณีที่ไม่มีนักเรียน
นักศึกษำ มำศึกษำค้นคว้ำ จะได้เปิดเครื่องปรับอำกำศ 1 เครื่อง เท่ำนั้น
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
ปัจจุบันที่ห้องสมุดไม่มีฉำกกั้น จะต้องเปิดเครื่องปรับอำกำศพร้อมกันที่ 3 เครื่อง ทำให้สิ้นเปลือง พลังงำน
ไฟฟ้ำ ถ้ำมีฉำกกั้น ก็สำมำรถเปิดเครื่องปรับแค่ 1 เครื่องก็สำมำรถทำให้เย็นได้
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4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อทำฉำกกั้นระหว่ำงเคำน์เตอร์ บรรณษรักษ์กับห้องบริเวณค้นคว้ำ หนังสือ ขนำด 4*4 เมตรร
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
1. เสนอโครงกำร
2. อนุมัติโครงกำร
3. ดำเนินงำนตำมโครงกำร
4. สรุปผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
ติดตั้งฉำกกั้น ขนำด 4*4 เมตร
เชิงคุณภำพ
ได้ฉำกกั้นเพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำในกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
1 กันยำยน 2558 – 31 ตุลำคม 2559
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

1.เสนอโครงกำร
2.อนุมัติโครงกำร
3.ดำเนินงำนตำมโครงกำร
4.สรุปผลกำรำดำเนินกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ได้ฉำกกั้น ขนำด 4*4 เมตร เพื่อประหยัด กำรเปิด-ปิด เครื่องปรับอำกำศ
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มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
ได้ฉำกกั้น ขนำด 4*4 เมตร
11. ผลลัพธ์ (Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ มำกกว่ำ 50%

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร จัดซื้อวัสดุงำนบัญชี
1. สอดรับนโยบำย
นโยบำยชำติ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

งำนบัญชีเป็นหัวใจสำคัญของกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ ดังนั้นวัสดุสำนักงำนนับว่ำมี
ควำมสำคัญต่อหน่วยงำนในกำรนำมำใช้ ช่วยในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวก ในกำรดำเนินงำน มีควำม
จำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงำนในกำรจัดดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ กำรพิมพ์รำยงำนต่ำง
ๆ ซึ่งเป็นของใช้วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถำวร เพื่อกำรจัดเก็บและดำเนินงำนได้อย่ำงมีระบบ และมี
ประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อจัดหำวัสดุสำนักงำนรองรับกำรดำเนินงำนในงำนกำรบัญชี
2. เพื่อจัดเก็บเอกสำรงำนบัญชีให้เรียบร้อย
3. เพื่อส่งเสริมกำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ
แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษำข้อมูลและขออนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินกำรปฏิบัติงำน
3. ติดตำมประเมินผล
4. สรุปและรำยงำนผล
เป้ำหมำยโครงกำร
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
จัดส่งรำยงำนประจำเดือน และรำยงำนประจำปี
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
ให้บริกำรด้ำนงำนกำรบัญชีแก่ครูและบุคลำกร
ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
1 ปี เริ่มจำก 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59
สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

กิจกรรม

แผนกำร/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

ม.ค

ก.พ

ขออนุมัติโครงกำร
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มี.ค

เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

หมำย
เหตุ

ดำเนินกำร
ติดตำมประเมินผล
สรุปและรำยงำนผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. บริกำรบุคลำกรในวิทยำลัยฯ
2. จัดส่งรำยงำนตำมกำหนดเวลำ
10. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 20,000 บำท
1. วัสดุอุปกรณ์
11,000 บำท
2. หมึกพิมพ์ 3 ชุด
9,000 บำท

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
67

ชื่อโครงกำร โครงกำรงำนกำรเงิน
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
งำนกำรเงินในด้ำนต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นขั้นตอนกำรทำชุดหรือขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยจะสำเร็จลุล่วงได้นั้น ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงำน ถ้ำไม่มีสิ่งของต่ำงๆ เหล่ำนี้ งำนก็ไม่สำมำรถสำเร็จได้ ตำมแบบที่
เหมำะสม
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำยังมีติดขัด เรื่องของวัสดุเครื่องพิมพ์ที่ชำรุด และทำให้งำนติดขัดล่ำช้ำ และงำนที่
ออกมำไม่สมบูรณ์
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อให้กำรทำชุดเบิกจ่ำยต่ำงๆ สะดวกและรวดเร็วไม่ติดขัดสนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกรในวิทยำลัย
ฯ รวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนำภำยนอกได้อย่ำงรวดเร็ว
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงำน
25,000 บำท
ครุภัณฑ์
2. เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
5,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
30,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. วำงแผนจัดหำวัสดุอุปกรณ์
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
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1. เพื่อให้งำนสำเร็จได้อย่ำงรวดเร็ว ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกรในวิทยำลัยฯ
ได้มำกที่สุด และติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกได้เป็นอย่ำงดีและรวดเร็ว
เชิงคุณภำพ
1. เพื่อให้งำนออกมำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นที่พึ่งพอใจของบุคลำกรในวิทยำลัยฯ
และภำยนอกวิทยำลัยฯ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
งำนกำรเงิน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
งำนกำรเงิน มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มำกขึ้นอย่ำงมีคุณภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในวิทยำลัยฯ ได้เป็นอย่ำงดี และติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกได้อย่ำงรวดเร็วและสมบูรณ์แบบ
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร
:
จัดทำบอร์ดประชำสัมพันธ์อำคำรอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร :
นำยสุเมฒ นำมวงค์
1. สอดรับนโยบำย
นโยบำยชำติ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน
ประกันคุณภำพภำยนอก
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบัน มีกำรประชำสัมพันธ์ ข่ำสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น แผ่นพับ โปรชัว
นิตยสำร วำรสำร หรือทำง Internet แม้กระทั้งกำรทำกิจกรรมในวิทยำลัยฯและภำยนอกวิทยำลัย ซึ้ง
นักเรียน นักศึกษำก็ไม่ทรำบถึงข่ำวสำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบันว่ำมีเหตุกำรณ์ใดที่น่ำสนใจ น่ำติดตำม หรือ
เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษำเอง
ดังนั้น งำนประชำสัมพันธ์จะต้องมีบอร์ดสำหรับติดประกำศประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์
ปัจจุบันให้นักเรียน นักศึกษำได้อ่ำนข่ำวสำรประจำวันเพื่อให้ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษำเชิงรุก
3. จุดประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกวิทยำลัยฯ
4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ
- ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของวิทยำลัยวิทยำลัย
4.2 เชิงคุณภำพ
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- ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มำติดต่อรำชกำรใน
วิทยำลัยยำลัยฯ
5. วิธีดำเนินงำน
5.1 เสนอโครงกำร
5.2 จัดทำ บอร์ดประชำสัมพันธ์
5.3 สรุปประเมินผล
6. สถำนที่ดำเนินกำร
อำคำรอำนวยกำร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559
8. ค่ำใช้จ่ำย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของวิทยำลัย
2. ได้รู้จักกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ
10. กำรติดตำมและประเมินผล
- ประเมินผลโครงกำรหลังเสร็จสิ้นโครงกำร
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50,000 บำท

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำร สื่อประชำสัมพันธ์ ของวิทยำลัย
ชื่อโครงกำร :
จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ ของวิทยำลัย
ผู้รับผิดชอบ :
นำยสุเมฒ นำมวงค์ งำนประชำสัมพันธ์
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
1. สอดรับนโยบำย
นโยบำยชำติ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน
ประกันคุณภำพภำยนอก
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรศึกษำในปัจจุบัน มีกำรแข่งขันกันประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ได้มำซึ่งจำนวนนักเรียน นักศึกษำที่เข้ำเรียนใน
สถำบัน ทั้งสำยสำมัญและสำยวิชำชีพกันมำก แต่แนวโน้มของเยำวชนในสภำพเศรษฐกิจที่ก้ำวหน้ำ แข่งขันกัน และ
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ควำมต้องกำรแรงงำนในปัจจุบันทำให้เยำวชนสนใจเส้นทำงกำรประกอบอำชีพ และกำรมีงำนทำในตลำดแรงงำนมี
มำกขึ้น กำรศึกษำสำยวิชำชีพจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะต้องดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จึงต้องปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้
เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ของสถำนศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก กำรจัดทำป้ำยแนะนำบอกทำงเข้ำวิทยำลัย ก็
เป็นรูปแบบของกำรที่จะรับนักเรียน นักศึกษำ เข้ำมำเรียนในสถำนศึกษำ กำรทำป้ำยแนะนำบอกทำงเข้ำวิทยำลัย
ก็เป็นจุดที่น่ำสนใจของบุคคลที่มำติดต่อรำชกำรหรือผ่ำนเส้นทำง ไม่ให้สับสนกับทำงเข้ำวิทยำลัย ฯ และศูนย์
ศิลปำชีพบำงไทร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดทำป้ำยแนะนำบอกทำงเข้ำวิทยำลัย งำน
ประชำสัมพันธ์จึงเสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่องกำร
เพิ่มปริมำณผู้เรียนกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น
2. เพื่อประชำสัมพันธ์ของสำรวิทยำลัยฯ
4. งบประมำณ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
70,000
บำท
5. วิธีดำเนินงำน
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดซื้อจัดจ้ำง
6.3 ดำเนินกำร
6.4 สรุปประเมินผล

6. เป้ำหมำย
7.1 เชิงปริมำณ
- มีสื่อประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ เช่น แผ่นพับ โปรชัว ไวนิล
7.2 เชิงคุณภำพ
- นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ปกครองประชำชนทั่วไปและผู้มำติดต่อรำชกำรในวิทยำลัยยำลัยฯ
สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรของวิทยำลัยฯ
7. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
8. ระยะเวลำดำเนินดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
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กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.-ก.ย.

เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อ / จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินกำรตำมโครงกำร
สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้มำติดต่อรำชกำรในวิทยำลัยได้นำสื่อไปประชำสัมพันธ์
2. ได้ประชำสัมพันธ์วิทยำลัยให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
10. กำรติดตำมและประเมินผล
- ประเมินผลโครงกำรหลังเสร็จสิ้นโครงกำร

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559

โครงกำร ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภำยในสถำนศึกษำ
ชื่อโครงกำร

:

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภำยในสถำนศึกษำ
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หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

:

นำยสุเมฒ นำมวงค์

1. สอดรับนโยบำย
นโยบำยชำติ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน
ประกันคุณภำพภำยนอก
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบัน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีบุคคลเข้ำมำติดต่อรำชกำร มำศึกษำดู
งำน หรือผู้ปกครองมำส่งนักศึกษำ เป็นจำนวนมำก แต่ทำงวิทยำลัยไม่มีเวรยำมคอยดูแลทำงเข้ำออก จึงไม่
สำมำรถทรำบได้ว่ำมีบุคคลใดเข้ำมำและช่วงเวลำใด ไม่มีกำรจดบันทึกบุคคลผ่ำนเข้ำออก ดังนั้นกำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ( CCTV ) จะช่วยในกำรจดบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ภำยในวิทยำลัยฯแทน กำรติดกล้องวงจรปิดมี
ประโยชน์และมีส่วนที่สำคัญในองค์กรหน่วยงำน สถำนประกอบกำร หอพัก บ้ำนพัก โดยทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ เช่น โจรปล้น กำรก่อควำมไม่สงบ กำรจับกลุ่มของนักศึกษำ กล้องวงจรปิดก็ช่วยในกำรติดตำม
ดูควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ภำยในจุดที่เสี่ยง ถ้ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึ้นกล้องวงจรปิด ( CCTV ) สำมำรถ
ติดตำมตัวผู้กระทำผิดได้อย่ำงทันท่วงทีมีประสิทธิภำพ งำนประชำสัมพันธ์จึงได้เสนอขออนุมัติโครงกำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ( CCTV ) เพื่อเป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อเหตุที่มีผลต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำร และให้
สอดคล้องกับพันธกิจและกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อดูควำมเคลื่อนไหวติดตำมกำรกระทำควำมผิด กำรก่อควำมไม่สงบ กำรจับกลุ่มของนักศึกษำ
2. เพื่อป้องกันกำรเกิดควำมเสียหำยหรือสูญหำยต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำร
3. เพื่อป้องกันกำรเกิดแหล่งมั่วสุมของยำเสพติด
4. งบประมำณ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
80,000
บำท
5. วิธีดำเนินงำน
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดซื้อ / จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์
6.3 ดำเนินกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำมจุดเป้ำหมำย
6.4 สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
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6. เป้ำหมำย
7.1 เชิงปริมำณ
- มีกล้องวงจรปิด ( CCTV ) จำนวน 3 ชุด
7.2 เชิงคุณภำพ
- เป็นกำรป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ กำรมั่วสุม กำรกระทำผิดเป็นที่น่ำสงสัย ภำยในและภำยนอก
วิทยำลัย และสำมำรถติดตำมตัวผู้กระทำผิดได้อย่ำงทันท่วงทีมีประสิทธิภำพ
7. สถำนที่ดำเนินกำร
ภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จำนวน 3 จุด คือ
1. หอพักหญิง
2. อำคำรศูนย์วิทยบริกำร
3. อำคำรอำนวยกำร
8. ระยะเวลำดำเนินดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม
ปีงบประมำณ 2559
ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.-เม.ย. หมำยเหตุ
เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อ / จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำมจุดเป้ำหมำย
สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. วิทยำลัยฯ ได้ทรำบถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
2. วิทยำลัยฯ ได้ป้องกันกำรบุกรุก และปรำบปรำมกำรก่อเหตุที่มีผลต่อทรัพย์สินของทำงรำชกำร และใช้
เฝ้ำดูกำรทำงำนต่ำง ๆ
10. กำรติดตำมและประเมินผล
- ประเมินผลโครงกำรหลังเสร็จสิ้นโครงกำร
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559

โครงกำร ซ่อมบำรุงยำนพำหนะ
ชื่อโครงกำร
ผู้รับผิดชอบ

:
:

ซ่อมบำรุงยำนพำหนะ
นำยสมศักดิ์ มงคลถิ่น

1. สอดรับนโยบำย
นโยบำยชำติ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน
ประกันคุณภำพภำยนอก
2. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษำ ยำนพำหนะของวิทยำลัยฯ เพื่อให้ใช้งำนได้อยู่ตลอดเวลำพร้อมกับกำรใช้งำน
และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิ์ภำพและสะดวกรวดเร็วในกำรเรียนกำรสอน
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้งำน ผู้เรียน ในกำรใช้ยำนพำหนะ
2. เพื่อดูแลแทรกเตอร์ ให้ใช้งำนได้ในกำรเรียนกำรสอน และกำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยฯ
4. งบประมำณ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
500,000
บำท
5. วิธีดำเนินงำน
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
6.2 ดำเนินกำรตำมโครงกำร
6.3 สรุป และรำยงำน
6. เป้ำหมำย
7.1 เชิงปริมำณ
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มีรถยนต์ รถแทรกเตอร์ ใช้ในวิทยำลัยฯ
7.2 เชิงคุณภำพ
มีรถยนต์ รถแทรกเตอร์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
8. ระยะเวลำดำเนินดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559

กิจกรรม

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
วิทยำลัยฯ มีรถยนต์ รถแทรกเตอร์ ใช้ได้อย่ำง สะดวก ปลอดภัยต่อกำรใช้งำน อย่ำงมีคุณภำพ
10. กำรติดตำมและประเมินผล
- จำกกำรใช้งำนได้จริง
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรอำคำรสถำนที่
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ได้ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำเป็นเวลำนำน
อำคำรสถำนที่บ้ำนพักนักเรียน นักศึกษำ บริเวณรอบๆ วัสดุภำยในอำคำรเรียนอำคำรปฏิบัติกำร มีสภำพทรุดโทรม
อันเนื่องมำจำกกำรใช้งำน ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรปฏิบัติงำน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน จำเป็นต้องมีกำรซ่อมบำรุงดูแลรักษำให้สิ่งต่ำงๆ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
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4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อดูแล รักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ
2. เพื่อดูแลซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ
300,000
บำท
รวมทั้งสิ้น
300,000
บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำร
2. ดำเนินกำรตำมโครงกำร
3. ประเมินผลโครงกำร
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
บริเวณอำคำรวิทยำลัยฯ ทั้งหมด
เชิงคุณภำพ
อำคำรสถำนที่ มีควำมปลอดภัย สะอำด สวยงำม ในกำรปฏิบัติงำน
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. วิทยำลัยฯ มี อำคำรสถำนที่ สะอำด ปลอดภัย ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงดี
2. วิทยำลัยฯ มีอำคำรสถำนที่เรียบร้อย ดีขึ้น มีสภำพดีขึ้น
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำร งำนพัสดุ
ชื่อโครงกำร
งำนพัสดุ
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวรวุฒิ จันทร์สว่ำง
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
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 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
งำนวัสดุวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีควำมจำเป็นในกำรพิมพ์เอกสำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของงำนโครงกำรแต่ละโครงกำรให้ทันตำมกำหนด ดังนั้นเพื่อสนับสนุนงำนวัสดุให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว จึงต้อง
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องใช้สำนักงำนให้เพียงพอกับใช้งำนของงำนพัสดุ
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสนับสนุนงำนพัสดุให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อควบคุมพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวัสดุให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
3. เพื่อรำยงำนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
4. สถำนที่ดำเนินกำร
-วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
5. เป้ำหมำย
7.1 เชิงปริมำณ
- มีชุดคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงำน
7.2 เชิงคุณภำพ
- ครู เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร วิทยำลัยฯ
8. วิธีดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2. จัดซื้อ / จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์
3. ดำเนินกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำมจุดเป้ำหมำย
4. สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
9. ระยะเวลำดำเนินดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.

ม.ค. ก.พ.-เม.ย.

เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อ / จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด ตำมจุดเป้ำหมำย
สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
10. รำยละเอียดงบประมำณ
- ค่ำวัสดุ 50,000 บำท
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สนับสนุนงำนวัสดุให้มีควำมสะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อควบคุมพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวัสดุให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรดูแลรักษำสวนและสนำมหญ้ำ
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงพัชรี โตประเสริฐ
3. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
4. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสภำพภูมิทัศน์อำคำรเรียนและบริเวณพื้นรอบๆมีกำรจัดตกแต่งสถำนที่ให้สวยงำมตำมหลักกำรจัดสวน
และดูแลพันธุ์ไม้และสวน ต้องมีกำรดูแลตัดแต่งพันธุ์ไม้และบำรุงรักษำให้สวยงำมน่ำดูตำมเอกลักษณ์ของวิทยำลัย
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อใช้แหล่งศึกษำเรียนรู้ในสำขำวิชำต่ำง ๆ
2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะประสบกำรณ์แก่นักเรียนสำขำเกษตรกรรม
6. สถำนที่ดำเนินกำร
สนำมหญ้ำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียน ปวช. และ ปวส. ทุกคนได้ใช้งำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำและพึงพอใจในกำรสภำพสวนและภูมิทัศน์ที่สวยงำม
8. วิธีกำรดำเนินกำร
1. เสนอโครงกำรและอนุมัติโครงกำร
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2. ดำเนินกำรดูแลรักษำสวนตลอดปี
3. รำยงำนผลและสรุปรำยงำนผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก ตุลำคม 2558 ถึง กันยำยน 2559

10. แผนดำเนินกำร

กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2558
หมำย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงกำรและอนุมัติ
โครงกำร
2. ดำเนินงำน
3. รำยงำนผลสรุป
10. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 12,000 บำท
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
วิทยำลัยฯ มีสภำพแวดล้อม สวน ต้นไม้ที่สวยงำม
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรเรือนเพำะชำ
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงพัชรี โตประเสริฐ
3. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
4. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อดูแล บำรุงรักษำพันธุ์ไม้ ของวิทยำลัยฯ ให้อยู่ในสภำพดี สวยงำม เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับให้กับนักเรียนนักศึกษำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้สวยงำมและนักเรียนนักศึกษำ
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อใช้แหล่งศึกษำเรียนรู้ในสำขำวิชำต่ำง ๆ
2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะประสบกำรณ์แก่นักเรียนสำขำเกษตรกรรม
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6. สถำนที่ดำเนินกำร
เรือนเพำะชำ ของวิทยำลัยฯ
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียน ปวช. และ ปวส. ทุกคนได้ใช้งำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่ำและพึงพอใจในกำรสภำพของเรือนเพำะชำ สำมำรถให้ควำมรู้ กับนักเรียน
นักศึกษำในทุกระดับได้อย่ำงดี
8. วิธีกำรดำเนินกำร
1. เสนอโครงกำรและอนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินกำรดูแลรักษำเรือนเพำะชำ
3. รำยงำนผลและสรุปรำยงำนผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก ตุลำคม 2558 ถึง กันยำยน 2559

10. แผนดำเนินกำร

กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงกำรและอนุมัติ
โครงกำร
2. ดำเนินงำน
3. รำยงำนผลสรุป
10. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 32,400 บำท
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
วิทยำลัยฯ มีสภำพแวดล้อม สวน ต้นไม้ที่สวยงำม
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร

จัดซื้อเครื่องทำบัตรนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร

2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงฐิติชญำ สุขสมพงษ์
3. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
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 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
4. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยำลัยฯ มีนักเรียน นักศึกษำ ในระบบปกติ ทวิภำคี และเทียบโอนประสบกำรณ์ จำนวนทั้งสิ้น
642 คน ซึ่งงำนทะเบียนต้องจัดทำบัตรนักศึกษำ โดยกำรถ่ำยรูปและต้องนำรูปถ่ำยไปล้ำงจึงทำให้เกิดควำมลำบำก
ในกำรดำเนินกำรหลำยขั้นตอน จึงมีควำมจำเป็นต้องใช้เครื่องทำบัตร เพื่อให้เกิดควำมสวยงำม
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อจัดทำบัตรนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรในสถำนศึกษำ ให้เกิดควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงำม
6. สถำนที่ดำเนินกำร
งำนทะเบียน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
- จำนวนนักเรียนนักศึกษษ 642 คน
- บุคลำกรทั้งหมดในสถำนศึกษำ
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
- นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้มีบัตรที่ทันสมัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อย
8. วิธีกำรดำเนินกำร
1. เสนอโครงกำรและอนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินกำรตำมโครงกำร
3. รำยงำนผลและสรุปรำยงำนผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก ตุลำคม 2558 ถึง กันยำยน 2559

10. แผนดำเนินกำร
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กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2558
หมำย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงกำร อนุม้ติ
2. สำรวจรำคำ
3.ดำเนินงำนตำมโครงกำร
3. รำยงำนผลสรุป
10. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 45,000 บำท
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษำ ได้รับบริกำรกำรใช้บัตรวิทยำลัยฯ เป็นระเบียบเรียบร้อย เข้ำระบบ สะดวกและสวยงำม
ถูกต้องของวิทยำลัยฯ
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร
งำนบริกำรและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟำร์ม
2. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยสมศักดิ์ มงคลถิ่น
3. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
4. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจำกงำนบริกำรและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟำร์ม มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมระเบียบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริกำรสถำนศึกษำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีและได้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับระบบในกำรให้บริกำรและซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงฟำร์ม ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ให้อยู่ในลักษณะที่
ปลอดภัย สะอำด สะดวกในกำรตรวจสอบ และนำไปใช้ได้ตลอดเวลำ ทำประวัติกำรบริกำร กำรบำรุงรักษำ และ
กำรซ่อมแซมเครื่องทุ่นแรงฟำร์มต่ำง ๆ โดยจดบันทึกและทำประวัติ อย่ำงชัดเจน เพื่อใช้ในกำรบริกำรตรวจสภำพ
และซ่อมบำรุงครั้งต่อไป ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยคณะวิชำ และหน่วยงำนใกล้เคียง รับจ้ำงบริกำร
และให้บริกำรแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยสำมำรถให้บริกำรอย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำร
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อจัดทำประวัติหรือกำรใช้งำน กำรซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ จัดหำวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่ำง
ๆ เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรตรวจสภำพ และซ่อมบำรุง
2. เพื่อควำมร่วมมือ และประสำนงำนกับคณะวิชำ และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำในกำรปฏิบัติงำน
3. เพื่อเป็นกำรรักษำสภำพของเครื่องทุ่นแรงฟำร์มให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำและยำวนำน
4. เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน คณะวิชำช่ำงกลเกษตร
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
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1. ให้บริกำรเครื่องทุ่นแรงฟำร์มแก่คณะวิชำ และงำนต่ำง ๆ รวมถึงนักเรียน นักศึกษำโครงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเกษตรเพื่อชีวิต และสำขำอื่นๆ ในสถำนศึกษำ จำนวน 300 คน
2. ให้บริกำรรถแทรกเตอร์ 4 คัน รถขุดตักไฮดรอลิค 1 คัน และอุปกรณ์ทุ่นแรงต่ำง ๆ ตลอดเวลำ
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรเรียนกำรสอนให้สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรำ
ปวช. และ ปวส.
8. วิธีกำรดำเนินกำร
1. เขียนโครงกำรเพื่อรอรับกำรอนุมัติ
2. ดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร ตลอดปีงบประมำณ 2558
3. ประเมินผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559
10. แผนดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2558
หมำย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงกำรและอนุมัติ
โครงกำร
2. ดำเนินกำร
4. ประเมินผล
10. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 50,000 บำท
- ค่ำตอบแทน
ค่ำจ้ำงซ่อมแซม 25,000 บำท
- ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องมือต่ำง ๆ 25,000 บำท
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำมำรถให้บริกำรเครื่องมือทุ่นแรงฟำร์มแก่คณะศูนย์ และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำอย่ำงดี
2. สำมำรถรักษำสภำพของเครื่องทุ่นแรงฟำร์มให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ และยำวนำน
3. จัดกำรเรียนกำรสอนให้บริกำรกับนักเรียน นักศึกษำ จำนวน 300 คน
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรปรับปรุงดูแลแปลงไม้ผล
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีแปลงไม้ผลที่จะต้องดูแลรักษำเพื่อให้นักเรียน
นักศึกษำ
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
ควรเพิ่มคนงำนในกำรดูแลรักษำ เพรำะมีพื้นที่ในกำรดูแล จำนวนมำก จำนวน 24 ไร่
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เป็นแหล่งฝึกทักษะ ในกำรเรียนอำชีวะเกษตร
2. เพื่อเป็นแหล่งรำยได้ของวิทยำลัยฯ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
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1. ปุ๋ยอินทรีย์
6,000 บำท
2. อุปกรณ์ในกำรให้น้ำ
3,000
3. สำรทำจัดวัชพืช
8,000
4. เครื่องตัดหญ้ำสะพำยไหล่
8,000 บำท
5. ถังพ่นสำรกำจัดแมลงและวัชพืช
6,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
31,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2. ดำเนินกำรปลูก
3. ดูแลรักษำกำจัดวัชพืช
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
แปลงไม้ผล สำมำรถเจริญเติบโตตำมปกติ จำนวน 16 ไร่
เชิงคุณภำพ
- ไม้ผล แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นตัวอย่ำงให้เกษตรกรได้
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

บำท
บำท

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ไม้ผลมีควำมแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี
2. ไม้ผลสำมำรถให้ผลผลิตและจัดจำหน่ำยได้
3. นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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นักเรียน นักศึกษำฝึกทักษะ 100%
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ 100% ไม้ผล (กล้วย สำมำรถจัดจำหน่ำย ได้ 40%)

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรปลูกมะพร้ำวน้ำหอมเพื่อกำรศึกษำและกำรค้ำ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
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2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เปิดทำกำรสอนนักเรียนนักศึกษำ ระดับชั้น ปวช.
ปวส. ด้ำนกำรเกษตรจึงจำเป็นต้องปลูกไม้ผล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำ ฝึกปฏิบัติจ้ำงเพื่อให้เกิดทักษะควำมเข้ำใจ
และยังเกิดรำยได้แก่วิทยำลัยฯ
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
กำรจัดซื้อล้ำช้ำ ขำดแคลนแรงงงำนในหำรปลูก ประสบปัญหำภัยแล้ว
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในกำรปลูกดูแลรักษำ กำรผลิต
2. เพื่อให้เกิดรำยได้แก่ทำงวิทยำลัยฯ
3. เพื่อให้กำรทำงำนของฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. พันธุ์มะพร้ำวน้ำหอม
100 ต้น
๕,000 บำท
2. ปุ๋ยอินทรีย์
1,500
บำท
3. ท่อ PVC พร้อมหัวต่อ วำวล์ปิดเปิดน้ำ
10,000
บำท
4. สำรกำจัดวัชพืช
3,000 บำท
5. หัวสปริงเกอร์ พร้อมอุปกรณ์
3,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
22,500 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พันธุ์มะพร้ำว ติดตั้งระบบกำรให้น้ำ เตรียมหลุมปลูก
2. ดำเนินกำรปลูก
3. ดูแลรักษำกำจัดวัชพืช
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
ดำเนินกำรปลูกมะพร้ำวน้ำหอม จำนวน 100 ต้น ใช้พื้นที่ของวิทยำลัยฯ จำนวน 2 ไร่
เชิงคุณภำพ
1. มะพร้ำว มีจัดหำกำรอยู่รวด 100%
2. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปลูก กำรดูแลรักษำกำรให้น้ำ กำรให้ปุ๋ย
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
96

กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีแปบงมะพร้ำวน้ำหอม 1 แปลง จำนวน 2 ไร่
2. นักเรียน นักศึกษำเรียนรู้กำรปลูกและกำรผลิตมะพร้ำวน้ำหอม
3. กำรทำงำนของฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
1. นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ ในกำรปลูกมะพร้ำวน้ำหอม
2. มะพร้ำวน้ำหอมให้ผลผลิตเหลือจำกปลูก 5 ปี
3. มะพร้ำว จำนวน 100 ต้น
4. ระบบน้ำในแปลงมะพร้ำว
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
มะพร้ำวให้ผลผลิตหลังจำกปลูกให้ปีที่ 5

แบบเสนอโครงกำร
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ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษจำหน่ำย
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำเกษตร จำเป็นต้องเน้นทักษะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษำ ปฏิบัติ
ได้จริง นำไปประกอบอำชีพได้ ในขณะเดียวกัน วิทยำลัยฯ ก็ต้องอำศัยรำยได้จำกงำนฟำร์มเพื่อนำมำ
พัฒนำกิจกำรต่ำงๆ ดังนั้น จึงดำเนินโครงกำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษจำหน่ำย แก่งำนสวัสดิกำร
อำหำรของวิทยำลัย และผู้สนใจทั่วไป
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
3.1 งำนสวัสดิกำรอำหำรของวิทยำลัยฯ ไม่ค่อยมีผลผลิต
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อให้ห้องน้ำ อำคำรมีควำมสะอำดเรียบร้อย
2. เพื่อให้ห้องทำงำนมีควำมสะอำดเรียบร้อย
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
งบประมำณมำจำก วิทยำลัยฯ จัดสรร ให้
- ค่ำเมล็ดพันธุ์ 2,500 บำท
- ค่ำปุ๋ย/สำรป้องกันกำจัดศัตรู 5,000 บำท
- ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 2,500 บำท
รวม 10,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
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6.2 ดำเนินกำรปฏิบัติกำรปลูก ดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว และจำหน่ำย
6.3 ประเมินผลโครงกำร
6.4 แก้ไข ปัญหำอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1.) ผลิตผักไม่น้อยกว่ำ 10 ชนิด ในพื้นที่ 2 ไร่
2) นักเรียนนักศึกษำ ทั้ง ระดับ ปวช. ปวส. ได้ฝึกทักษะทั้งหมด
3) ผู้สนใจทั่วไปเขำศึกษำดูงำนไม่น้อยกว่ำ 50 คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริโภคได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ
2. นักเรียน นักศึกษำ เกิดกำรเรียนรู้ ทั้งภำคทฤษฎี และปฏิบัติ นำไปประกอบอำชีพได้
3. ผู้สนใจทั่วไปนำไปปรับใช้ในอำชีพได้
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร แผนกวิชำพืชศำสตร์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.ดำเนินกำรตำมโครงกำร
3.ติดตำมและประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 หมวดงำนสวนผักมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผัก
9.2 นักเรียนนักศึกษำ นำไปประกอบอำชีพได้
9.3 ชุมชนเข้ำมำศึกษำดู และเป็นตัวอย่ำงได้ ตลอดจนสำมำรถเพิ่มปริมำณผู้เรียนได้อีกทำงหนึ่ง
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
จำหน่ำยผักได้ 25,000 บำท
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ก.ค

ส.ค

ก.ย

11. ผลลัพธ์ (Out com) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
นักเรียนนักศึกษำที่เข้ำรับกำรฝึก นำไประกอบอำชีพได้ร้อยละ 20 ของผู้เข้ำฝึกทั้งหมด

1. ชื่อโครงกำร

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรงำนวำงแผนงำนและงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
งำนวำงแผนงำนและงบประมำณ

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวศุภลักษณ์ สรรพศรี
4. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยงำนวำงแผนงำนและงบประมำณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีส่วนงำน
เกี่ ย วข้อ งกั บ งบประมำณที่ ได้ รั บ กำรจั ด สรรจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึก ษำ ซึ่ง ต้อ งมีก ำรจัด ท ำ
งบประมำณผ่ำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและพิจำรณำงบประมำณให้เหมำะสมกับจำนวนงบประมำณที่วิทยำลัย
ได้รับกำรจัดสรร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ลดข้อผิดพลำดในกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน สอดคล้องไปกับยุทธ์
ศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ดัง นั้ น งำนวำงแผนงำนและงบประมำณจึง จั ดท ำโครงกำร เพื่อ ด ำเนิน กำรจัด หำอุ ปกรณ์ที่ มีส่ ว นช่ ว ย
สนั บ สนุ น ต่อ กำรปฏิบั ติ งำน จั ด พิม พ์ เอกสำร จั ด ทำเล่ ม แผนปฏิบั ติ กำรประจำปี พั ฒ นำระบบควบคุม กำรใช้
งบประมำณ และจัดกำรสัมมนำกำรจัดทำยุทธ์ศำสตร์ มำตรกำร กลยุทธ์ กลวิธีของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ขึ้น
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
๑ เพื่อดำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน จัดพิมพ์เอกสำร จัดทำเล่ม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี พัฒนำระบบควบคุมกำรใช้งบประมำณ
๒ เพื่อจัดกำรสัมมนำกำรจัดทำยุทธ์ศำสตร์ มำตรกำร กลยุทธ์ กลวิธี
6. สถำนที่ดำเนินกำร
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วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำจำนวน 54 คน
เชิงคุณภำพ
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน พิมพ์เอกสำร ทำเล่ม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ควบคุมกำรใช้งบประมำณ
2. วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรมียุทธ์ศำสตร์ มำตรกำร กลยุทธ์ กลวิธีที่สอดคล้อง
กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
8. วิธีดำเนินกำร
1. วำงแผนกำรดำเนินงำน
2. จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5. ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6. ประเมินผลงำนโครงกำร
9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 20 กันยำยน 2559
10. แผนดำเนินงำน
กิจกรรม

ปีงบประมำณ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. มค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หมำยเหตุ
มิ.ย.

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณ
สนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร

11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 30,000 บำท
ขอรับกำรสนับสนุนงบจัดสรรโครงกำรประจำปี 2559 ตำมรำยละเอียดดังนี้
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ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

10.1 โครงกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

จำนวนเงิน

30,000 บำท

12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน พิมพ์เอกสำร ทำเล่ม
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ควบคุมกำรใช้งบประมำณ
2. วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรมียุทธ์ศำสตร์ มำตรกำร กลยุทธ์ กลวิธีที่สอดคล้อง
กับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงกำรเลี้ยงปลำดุก
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

เลี้ยงปลำดุก
งำนฟำร์มประมง
นำยรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์

4. หลักกำรและเหตุผล
กำรศึกษำอำชีวศึกษำเกษตร เป็นกำรปฏิบัติงำนจริง เพื่อให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีขึ้นในอำชีพ เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษำ ที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรประมงได้มีทักษะประสบกำรณ์จริง จึงจัดทำโครงกำรเลี้ยงปลำดุก ให้นักเรียน
นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริง
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5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ สร้ำงเสริมเจตคติที่ดีและประสบกำรณ์ ทักษะในวิชำชีพ กำรเลี้ยง
ปลำดุก ให้แก่นักเรียนนักศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงผลผลิตงำนฟำร์มวิทยำลัยฯ
6. สถำนที่ดำเนินกำร
งำนฟำร์มประมง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำเหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียน ปวช. 1 จำนวน 3 ห้องเรีน นักเรียน นักศึกษำ ปวช. 3 จำนวน 1 ห้องเรียน
ปวส. 1 ห้องเรียน
2. มีผลผลิต ปลำดุก จำนวน 300 กิโลกรัม
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียนนักศึกษำ ปวช. 1,3 และ ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำชีพประมง ทุกคนได้ฝึกทักษะประสบกำรณ์
2. มีผลผลิตปลำดุกขนำด 3-4 ตัว กิโลกรัม จำนวน 300 กิโลกรัม
8. วิธีกำรดำเนินงำน
8.1 เสนอโครงกำร เพื่อรอกำรอนุมัติ
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
8.3 ดำเนินกำรเลี้ยงปลำตำมโครงกำร
8.4 เก็บผลผลิต
8.5 สรุปรำยงำนผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559

10. แผนดำเนินกำร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

เสนอโครงกำร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เลี้ยงปลำตำมโครงกำร
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เก็บผลผลิต
สรุปรำยงำนผล

11. รำยละเอียดงบประมำณในของโครงกำร จำนวน 30,000 บำท
1. ครุภัณฑ์
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
30,000 บำท
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ ได้ฝึกประสบกำรณ์ตรงในกำรเลี้ยงปลำดุก
2. มีผลผลิตปลำดุก จำนวน 300 กิโลกรัม

แบบเสนอโครงกำร
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ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงกำรเลี้ยงกบ
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

เลี้ยงกบ
งำนฟำร์มประมง
นำยรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์

4. หลักกำรและเหตุผล
กำรศึกษำอำชีวเกษตรเป็นกำรปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ศึกษำ ได้มีเจตคติและทักษะประสบกำรณ์จริง เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษำที่ศึกษำเกี่ยว่กับวิชำชีพประมง ไม่มีทักษะประสบกำรณ์ ชีวิตจริงจัดทำโครงกำรเลี้ยงกบให้นักเรียน
นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์และทักษะในวิชำชีพกำรเลี้ยงกบให้แก่นักเรียนนักศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงผลผลิตงำนฟำร์มวิทยำลัยฯ
6. สถำนที่ดำเนินกำร
งำนฟำร์มประมง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำเหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียน ปวช. 1 จำนวน 3 ห้องเรียน และนักเรียน ปวช. 3 จำนวน 1 ห้องเรียน ปวส. 1 ห้องเรียน
2. มีผลผลิตกบ จำนวน 300 กิโลกรัม
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรีนนักศึกษำ ปวช. 1 และ ปวช. 3 ปวส. ที่เรียนวิชำประมงทุกคนให้ฝึกประสบกำรณ์เลี้ยงกบ
2. มีผลผลิตกบ ขนำด 3-4 ตัว ต่อกิโลกรัม จำนวน 300 กิโลกรัม
8. วิธีกำรดำเนินงำน
8.1 เสนอโครงกำร เพื่อรอกำรอนุมัติ
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
8.3 ดำเนินกำรเลี้ยงกบ
8.4 เก็บผลผลิต
8.5 สรุปรำยงำนผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 31 ตุลำคม 2559
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10. แผนดำเนินกำร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

เสนอโครงกำร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ดำเนินกำรเลี้ยง
เก็บผลผลิต
สรุปรำยงำนผล

11. รำยละเอียดงบประมำณในของโครงกำร จำนวน 30,000 บำท
1. ครุภัณฑ์
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
1. ลูกกบ และอำหำรสำหรับกำรเลี้ยงกบ
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ ได้ฝึกประสบกำรณ์ตรงในกำรเลี้ยงกบ
2. มีผลผลิตกบจำนวน 300 ก.ก.
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= 30,000 บำท

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงกำรเลี้ยงปลำกินพืช
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

เลี้ยงปลำกินพืช
งำนฟำร์มประมง
นำยรักสี่ เตชะผลประสิทธิ์

4. หลักกำรและเหตุผล
กำรอำชีวศึกษำเกษตรเป็นกำรปฏิบัติงำนจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเจตคติและทักษะประสบกำรณ์จริง เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษำ ที่ศึกษำเกี่ยวกับวิชำชีพประมงได้มีทักษะประสบกำรณ์จริงในด้ำนกำรเลี้ยงปลำกินพืช จึงจัด
โครงกำรเลี้ยงปลำกินพืชขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ สร้ำงเสริมเจตคติที่ดีและประสบกำรณ์ ทักษะในวิชำชีพ กำรเลี้ยง
ปลำกินพืชให้แก่นักเรียนนักศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงผลผลิตงำนฟำร์มวิทยำลัยฯ
6. สถำนที่ดำเนินกำร
งำนฟำร์มประมง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำเหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียนนักศึกษำ ปวช. 1, 3 และปวส. จำนวน 5 ห้องเรียน
2. มีผลผลิต ปลำกินพืช จำนวน 400 กิโลกรัม
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
107

1. นักเรียนนักศึกษำ ปวช. 1,3 และ ปวส. ที่เรียนวิชำชีพประมง ได้ฝึกประสบกำรณ์กำรเลี้ยงปลำกินพืชทุก
คน
2. มีผลผลิตปลำกินพืช จำนวน 400 กิโลกรัม
8. วิธีกำรดำเนินงำน
8.1 เสนอโครงกำร เพื่อรอกำรอนุมัติ
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
8.3 ดำเนินกำรเลี้ยงปลำตำมโครงกำร
8.4 เก็บผลผลิต
8.5 สรุปรำยงำนผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559

10. แผนดำเนินกำร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

เสนอโครงกำร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เลี้ยงปลำตำมโครงกำร
เก็บผลผลิต
สรุปรำยงำนผล

11. รำยละเอียดงบประมำณในของโครงกำร จำนวน 30,000 บำท
1. ครุภัณฑ์
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
1. ลูกปลำตะเพียน พร้อมอำหำรปลำกินพืช
= 30,000 บำท
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ ได้รับทักษะประสบกำรณ์ตรงในกำรเลี้ยงปลำกินพืช
2. มีผลผลิตปลำกินพืช จำนวน 400 กิโลกรัม
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

เลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน
งำนฟำร์มประมง
นำยปิยะพัชร์ สถิตปรีชำโรจน์

4. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนด้ำนเกษตรเพื่อมุ่งให้ประเทศไทยเป็น “ครัวโลก” จำเป็นต้องเร่งใก้มีกำรเพิ่มผลผลิต
เพื่อยกระดับสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ให้มำกขึ้น เนื่องจำกประชำกรของประเทศเพิ่มมำกขึ้น ปริมำณควำม
ต้องกำรอำหำรจึงเพิ่มมำกขึ้นเป็นเงำตำมตัว ในบรรดำสัตว์น้ำทุกชนิดนั้น หอยขม (Vivipara sp.) ซึ่งถือว่ำมีควำม
สนใจ และกำลังได้รับควำมนิยมในหมู่เษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป หอยขมแต่ในปัจจุบันไม่มีกำรเลี้ยงที่หลำกหลำย
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เนื่องจำกยังขำดองค์ควำมรู้และรูปแบบ กำรเลี้ยงที่เป็นระบบปลอดภัยต่อกำรนำในบริโภค เนื่องจำกปัจจุบันผลิตผล
ของหอยขมส่วนใหญ่ได้มำจำกธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียว ประกอบกับธรรมชำติมีปริมำณสำรพิษตกค้ำงอยู่มำก
เกษตรกร ส่วนใหญ่ยังมีกำรใมช้สำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ถึงแม้จะได้ผลผลิตปริมำณมำกและมีคุณภำพดีใน
ระยะแรก แต่จะก่อให้เกิดปัญหำดินและคุณภำพน้ำเสื่อมโทรม นอกจำกนี้ยังมีกำรตกค้ำงของสำรพิษในระยะยำว
และส่งผลสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในน้ำ ได้แก่ กุ้ง ปู ปลำ หอย โดยเฉพำะสัตว์น้ำจำพวกหอย ที่สำคัญคือ หอยขม ซึ่ง
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ช้ำ จึงมีโอกำสไดรับสำรพิษมำก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับรูปแบบกำรเลี้ยงเชิง
กำรเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชำติ และเกษตรปลอดสำรพิษ เพื่อควำมเป็นอยู่ที่พอเพียงและยั่งยืนในอนำคต
ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่ “สมำชิกกลุ่มไอคิวทะลุฟ้ำเพื่อสัตว์น้ำอินทรีย์” ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน เนื่องจำกต้นทุนกำรผลิตต่ำ และให้ผลตอบแทนทำงด้ำน
กำรเกษตรที่ยั่งยืนในอนำคต
5. วัตถุประสงค์
กำรพัฒนำรูปแบบกำรเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. พัฒนำรูปแบบกำรเลี้ยงหอยขอมเชิงเกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรกรอย่ำงยืน
2. ยกระดับหอยขอมให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำรเลี้ยงเพื่อลดควำมเสี่ยง
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่ำงยั่งยืน
3. พัฒนำกำรเลี้ยงหอยขมสู่อำชีพ (มีภูมิคุ้มกัน) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยขมโดยใช้ทรัพยำกรท้องถิ่นอย่ำง
ยืน
6. สถำนที่ดำเนินกำร
งำนฟำร์มประมง วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำเหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียนนักศึกษำ ปวช. 1, 2, 3 และปวส. ของวิทยำลัยฯ
2. ประชำชนทั่วไปที่สนใจกำรเลี้ยงหอยขม
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียนนักศึกษำ ปวช. 1, 2, 3 และปวส. ของวิทยำลัยฯ
2. ประชำชนทั่วไปที่สนใจกำรเลี้ยงหอยขม
8. วิธีกำรดำเนินงำน
8.1 เสนอโครงกำร เพื่อรอกำรอนุมัติ
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
8.3 ดำเนินกำรตำมโครงกำร
845 สรุปรำยงำนผล
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9. ระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
10. แผนดำเนินกำร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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.เสนอโครงกำร
2.จัดเตรียมวัสดุ
3.ดำเนินงำน โครงกำร
4. สรุปโครงกำร

11. รำยละเอียดงบประมำณในของโครงกำร จำนวน 30,000 บำท
1. ครุภัณฑ์
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
1. ลูกปลำตะเพียน พร้อมอำหำรปลำกินพืช
= 30,000 บำท
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ ปวช. 1, 2, 3 และปวส. ของวิทยำลัยฯ ได้รับควำมรู้เพิ่มเติม
2. ประชำชนทั่วไปที่สนใจกำรเลี้ยงหอยขม ได้รับควำมรู้เพิ่มเติม

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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ชื่อโครงกำร โครงกำร ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
1. เป็นกำรจัดหลักสูตรด้ำนเกษตรกรรม ที่มีควำมยืดหยุ่น ทั้งด้ำนหลักสูตร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้กำร
วั ด และประเมิ น ผล เน้ น บู ร ณำกำรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภำพด้ ำ นต่ ำ งๆ 5 ด้ ำ น ได้ แ ก่ ศั ก ยภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติในเขตพื้นที่ให้บริหำร ศักยภำพของพื้นที่ตำมลักษณะภูมิอำกำศ ศักยภำพของภูมิประเทศ และ
ทำเลที่ตั้ง ศักยภำพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ศักยภำพขอบทรัพยำกรมนุษย์ในเขตพื้นที่
2. กำรจัดกำรศึกษำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม มุ่งเน้นให้ผู้ไม่มีอำชีพ ผู้มีอำชีพแล้วและต้องกำรพัฒนำ
อำชีพของตนเองให้มีควำมมั่นคง รวมทั้งผู้ประสบภัย โดยจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมกัน และเน้นควำมรู้คู่
คุณธรรม
3. ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนกับภำคีเครือข่ำย
4. ส่งเสริมให้มีกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์เข้ำสู่หลักสูตรกำรศึกษำ
5. กำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นกำรอบรมสัมมนำ เพื่อพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำยผู้ไม่มีอำชีพ หรือผู้ที่มีอำชีพแล้ว
และต้องกำรพัฒนำอำชีพของตนให้มีควำมพร้อมที่จะทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งในปัจจุบันวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำบงไทร ได้ดำเนินกำรเปิดหลักสูตรอำชีพทำงกำรเกษตรกรรม เพื่อฝึกทักษะ และ
ประสบกำรณ์ สำมำรถนำควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ ใช้ในประกอบอำชีพได้ เพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัว
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพ่อส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้เด็ก เยำวชน ผู้ต้องขัง ผู้สูงอำยุ และประชำชนโดยทั่วไป เพื่อให้มีรำยได้
เสริม พึ่งพำตนเองได้ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้รู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพเกษตรกรรม ทำให้ผู้ผ่ำนกำรฝึกอำชีพเกิดทักษะในกำรประกอบอำชีพ เป็น
ช่องทำงสร้ำงรำยได้ให้กับเด็ก เยำวชน ผู้ต้องขัง ผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไปที่ไม่มีอำชีพ
4. เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ ให้ครอบครัว
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
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วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 2 รุ่น

60,000 บำท

6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำร
2. ดำเนินกำรแผน
3. ติดตำมและประเมินผล
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ฝึกออบรมอำชีพให้กับนักเรียนนักศึกษำผู้ต้องขังผู้สูงอำยุและประชำชนผู้สนใจ จำนวน 300 คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเกิดควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรอำชีพนั้น ๆ ร้อยละ 80
2. ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมสมำรถนำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ร้อย
ละ 80
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ : แผนกอำหำรและโภชนำกำร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกำรตำม
โครงกำร
3. ติดตำมประเมินผล
4. สรุปและ
ประเมินผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพได้
สร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวได้ ร้อยละ 80
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10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงกำร ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
1. ชื่อโครงกำร
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
งำนเรือนเพำะชำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
นำงพัชรี โตประเสริฐ

4. หลักกำรและเหตุผล
ในกำรเรียนหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีงำน
ฟำร์ มเรือนเพำะชำ ใช้ในกำรเรีย นกำรสอนฝึ กทักษะและประสบกำรณ์ ของนักเรียน นักศึกษำ เพื่อให้เกิดแนว
ทำงกำรผลิตและปฏิบัติงำนทำงไม้ดอกไม้ประดับใช้งำนได้จริงและมีมำตรฐำนตำมหลักวิชำชีพ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมทักษะกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
2. เพื่อพัฒนำกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีมำตรฐำนวิชำชีพ
6. สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรือนเพำะชำ ฝ่ำยวิชำกำร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำเหมำยเชิงปริมำณ
1. นักเรียนนักศึกษำ ระดับ ปวช. ปวส. ทุกคนได้เข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับทุก
คน
2. มีกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียนเรียนรู้กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ได้ตำมหลักมำตรฐำนวิชำชีพ
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8. วิธีกำรดำเนินงำน
8.1 สำรวจข้อมูลควำมต้องกำรของกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
8.2 ดำเนินกำรตำมที่ผู้เรียนรู้ต้องกำดรผลิตตำมแนวทำงของตลำด
8.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์กำรผลิต
8.4 ดำเนินกำรผลิต
8.5 สรุปผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำรโครงกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559

10. แผนดำเนินกำร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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.เสนอโครงกำร
2. ดำเนินงำนตำมแผน

3. สรุปโครงกำร
11. รำยละเอียดงบประมำณในของโครงกำร จำนวน 15,000 บำท
1. ครุภัณฑ์
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
1. เมล็ดไม้ดอกไม้ประดับล้มลุก
1,500 บำท
2. พันธุ์ไม้
2,000 บำท
3. ขี้เถ้ำแกลบ+วัสดุปลูก+สำรป้องกันกำจัด
10,000 บำท
4. ปุ๋ยอินทรีย์ + เคมี
1,500 บำท
รวม
15,000 บำท
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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1. นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับ กำรเพำะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
2. นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
3. นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับ กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มขึ้น

แบบเสนอโครง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
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2. หลักกำรและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่19) พ.ศ. 2545 หมวด 6
มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก และในมำตรำ 48 กำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจั ดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ

และให้ ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่ ว นหนึ่งของกระบวนกำรบริห ำรกำรศึกษำที่ต้อง

ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะต้องจัดทำรำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำทุกแห่งต้องรับกำร
ประเมินภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 ครั้งในทุก ๆ 5 ปี ซึ่ง
วิทยำลัยจะเข้ำรับกำรประเมินภำยนอกในปี 2559 (ประเมินข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นสถำนศึกษำแห่งหนึ่งที่ได้ดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555 อันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มีจำนวน
7 มำตรฐำน 35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 กำรฝึกอบรมวิชำชีพ มีจำนวน 1 มำตรฐำน 10 ตัวบ่งชี้ มำอย่ำงต่อเนื่องโดย
วิทยำลัยได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องและตรงตำมมำตรฐำน อันจะนำมำซึ่งกำรบริหำรงำน กำร
จัดกำรเรียน กำรสอนที่ดีสู่ผู้เรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้เข้ำรับกำรอบรมและเพื่อรอรับกำรประเมินภำยนอกจำก
สำนักงำนข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
3. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประเมินคุณภำพจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อให้กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและสังคม
3. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสำธำรณชน
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน กำรจัดกำรเรียน กำรสอนให้มีคุณภำพและตรง
มำตรฐำนของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ
4. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
- จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ

50,000 บำท

- จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ของสถำนศึกษำและคณะวิชำ

20,000 บำท
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- วิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดทำรูปเล่มรำยงำน

20,000 บำท
รวมเงิน

90,000 บำท

5. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
Plan คือ กำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้กำหนดขึ้น เสนอโครงกำรขออนุมัติ
Do คือ กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง
- ดำเนินกำรจัดอบรมให้บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ทุกคน
- แต่งตั้งคำสั่งคณะดำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรกำรประเมิน
คุณภำพในแต่ละคณะวิชำ
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และเขียนรำยงำนเพื่อนำเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูล รอรับกำรประเมินภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ในปีพ.ศ. 2559
Check คือ กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกงำนใด ส่งรำยงำนและรอรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ
Action คือ กำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหำหรือถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
แผนงำนที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในกำรทำงำนครั้งต่อไป
6. เป้ำหมำยโครงกำร
6.1.

เชิงปริมำณ

- เสริมสร้ำงให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ทุกคน
- จัดทำรำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชนอย่ำงน้อย 400 แห่ง
6.2.

เชิงคุณภำพ

- สถำนศึกษำดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2555 อัน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ มีจำนวน 7 มำตรฐำน 35 ตัวบ่งชี้และส่วนที่ 2 กำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ มีจำนวน 1 มำตรฐำน 10 ตัวบ่งชี้ มำอย่ำงต่อเนื่องและครบถ้วน
7. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
118

เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2558
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

2559
2558
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

จัดทำโครงกำรเสนออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้แก่บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละ
มำตรฐำน
จัดทำรำยงำนส่งต้นสังกัด

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำมำรถส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประเมินคุณภำพจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2. ให้กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและสังคม
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยงำนประจำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสำธำรณชน
4. นำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำน กำรจัดกำรเรียน กำรสอนให้มีคุณภำพและตรง
มำตรฐำนของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ
5.

ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)

ให้บุคคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ คิดเป็นร้อยละไม่น้อยกว่ำ
6.

85

ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และเขียนรำยงำนเพื่อนำเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชนได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร ผลิตข้ำวอินทรีย์
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีพื้นที่ทใี่ ช้เพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
ทดลอง และกำรเผยแพร่สู่ครัวเรือนเกษตรกร มีศักยภำพในกำรผลิตพืชเพื่อเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจได้
โดยให้นักศึกษำได้ร่วมศึกษำ ทดลอง และผลิตเพื่อเป็นรำยได้ในระหว่ำงเรียน และสำมำรถพัฒนำเป็นมือ
อำชีพในอนำคต
กำรผลิตข้ำวอินทรีย์แบบครบวงจร เป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในควำมสนใจของเกษตรกรและได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ มีกำรปลูกข้ำวอินทรีย์แต่ยังไม่แพร่หลำยและยังไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงครบวงจร ดังนั้น เพื่อให้เป็นตัวอย่ำงและเป็นกรณีศึกษำให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรเพื่อสร้ำงเทคโนโลยีต้นแบบและให้นักศึกษำและเกษตรกรได้
เรียนรู้เพื่อสำมำรถนำไปประกอบอำชีพและเป็นผู้ประกอบกำรได้
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
- ขำดแคลนบุคลำกร
- ขำดแคลนวัสดุ - อุปกรณ์
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวอินทรีย์แบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ
2. เพือ่ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำข้ำวอินทรีย์แบบครบวงจร
3. เพือ่ ให้นักศึกษำ/เกษตรกร ได้ฝึกงำนและสำมำรถนำเทคโนโลยีเพื่อกำรประกอบอำชีพและเป็น
ผู้ประกอบกำรได้ในอนำคต
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5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
- ค่ำวัสดุ
- ค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรปรับพื้นที่
- เครือ่ งสีข้ำวขนำดเล็ก

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น

5,000 บำท
10,000 บำท
50,000 บำท
65,000 บำท

6. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
Plan คือ กำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้กำหนดขึ้น ปลกข้ำวอินทรีย์โดยวิธีกำรปักดำ
หว่ำนเมล็ด และวิธีกำรโยนกล้ำแบบครบวงจร
Do

คือ กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง ดูแลให้น้ำ

ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช เก็บเกี่ยวผลผลิต กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
Check คือ กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกงำนใด
Action คือ กำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหำหรือถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
แผนงำนที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในกำรทำงำนครั้งต่อไป
7. เป้ำหมำยโครงกำร
a.

เชิงปริมำณ
- ผลิตข้ำวอินทรีย์ในพื้นที่ 14 ไร่ ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่ำ 7 ตัน
- ผลผลิตและผลพลอยได้ จำกกำรผลิตมีมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ 65,000 บำท
b. เชิงคุณภำพ

- ได้เทคโนโลยีในกำรผลิตข้ำวอินทรีย์แบบครบวงจร
- นักศึกษำและเกษตรกรพึงพอใจและสำมำรถนำไปเป็นแนวทำงกำรประกอบอำชีพได้
- ได้ประสิทธิภำพของกำรใช้พื้นที่คุ้มค่ำในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1

2

3

2559

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

หมำย
เหตุ

เขียนโครงกำรเสนอ
จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์
เตรียมพื้นที่เพำะปลูก
กำรเพำะเมล็ดข้ำว
กำรปลูกลงแปลง
กำรให้น้ำและให้ปุ๋ย
กำรเก็บเกี่ยว
กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว
กำรจัดจำหน่ำย
กำรสรุปผลกำรดำเนินงำน
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เก็บผลผลิตข้ำวเปลือกได้ จำนวน 7 ตัน จำหน่ำยตันละ 7,000 บำท มีรำยได้ 49,000 บำท คำดว่ำมี
กำไรสุทธิ (รำยได้ข้ำว 2 รุ่นๆละ 49,000 x 2 = 98,000 บำท – ต้นทุนกำรผลิต 65,000 บำท ) =
33,000 บำท
10. ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)
ต้นทุนกำรผลิต คิดเป็นร้อยละ 95
11. ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
ผลผลิตที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 50
รำยได้

คิดเป็นร้อยละ 50

หมำยเหตุ เนื่องจำกต้องเสียค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรปรับพื้นที่แปลงนำใหม่จึงทำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง
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แบบเสนอโครง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
โครงกำรผลิตเห็ดเพื่อกำรค้ำ
1. ชื่อเรื่อง/โครงกำร ผลิตเห็ดเพื่อกำรค้ำ
2. 2.1 สนองผลผลิตหลักที่
 1. ด้ำนปริมำณ
 2. ด้ำนคุณภำพ
 3. ด้ำนบริกำรสังคม
 4. ด้ำนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่
2.2 สนองนโยบำย สอศ. ข้อที่ กำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพ
2.3 สนองแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2545-2559) ในด้ำนกำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำง
เสริมควำมรู้ ควำมคิด ควำมประพฤติและคุณธรรมของคน
2.4 สนองเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร( พ.ศ. 2551-2554) ในด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
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2.5 สอดคล้องกับมำตรฐำนที่ 2 ข้อกำหนดที่ 2 สถำนศึกษำควรพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำร
สอน ข้อกำหนดที่ 2.4 กำรจัดสถำนที่เรียน สถำนฝึกปฏิบัติงำน สถำนที่ศึกษำค้นคว้ำให้เหมำะสมกับสำขำวิชำ
ทั้งในสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
2.6 สอดคล้องตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนควำมพอประมำณและควำมมีเหตุมีผล
2.7 ลักษณะของโครงกำร  ต่อเนื่อง
ไม่ต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวรพีพร ทองยิ่ง
4. ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม2556 – 30 กันยำยน 2557
5. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรทดลอง
และกำรเผยแพร่สู่ครัวเรือนเกษตรกร มีศักยภำพในกำรผลิตพืชเพื่อเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจได้ โดยให้นักศึกษำได้
ร่วมศึกษำ ทดลอง และผลิตเพื่อเป็นรำยได้ในระหว่ำงเรียน และสำมำรถพัฒนำเป็นมืออำชีพในอนำคต
ปัจจุบัน กำรผลิตก้อนเชื้อเห็ด ที่มีมำตรฐำนและเหมำะสมต่อท้องถิ่นมีจำนวนน้อย และไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร แนวทำงหนึ่งคือ สถำนศึกษำจำเป็นต้องผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ
โรงเรียน และชุมชนเครือข่ำย เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต เรียนรู้เรื่องกำรรักษำเห็ด กำรขยำยพันธุ์ และเป็นหัวเชื้อ
เพื่อกำรจำหน่ำยได้ต่อไป
จุดประสงค์
1. สร้ำงรำยได้ให้แก่สถำนศึกษำ
2. นำผลผลิตมำใช้ในกำรประกอบอำหำรให้แก่นักเรียนในโครงกำรเกษตรยังชีพ
3. เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ ฝึกทักษะ ประสบกำรณ์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษำ เกษตรกรและประชำชน
ทั่วไปที่สนใจเข้ำมำเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ

งบประมำณ
1. ค่ำวัสดุ
รำยกำร
- ขี้เลื่อย
- รำละเอียด
- ยิบซั่ม
- ปูนขำว
- หัวเชื้อเห็ด

จำนวน
4 กส.
3 กส.
5 กส.
200 ขวด
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รำคำ
22,00070050010010-

รวม
22,0002,8001,5005002,000-

หมำยเหตุ

- แอลกอฮอล์
- ดีเกลือ

6 ขวด
1 กส.

40625

24062529,665-

700.501.00601201,000-

2,1002,5003,0002404801,0009,32038,985-

รวม
ค่ำอุปกรณ์
- ถุงบรรจุก้อน
- คอขวด
- ฝำประหยัดสำลี
- หนังยำง
- สำลี
- ถุงบรรจุเห็ดจำหน่ำย

30 กก.
5,000 อัน
3,000 อัน
4 ถุง
4 กส.
รวม
รวมทั้งหมด

วิธีดำเนินกำร
1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลำสติก จำนวน 10,000 ก้อน
2. โดยแบ่งกำรผลิตก้อนเห็ดออกเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 1,000 ก้อน
3. จำหน่ำยก้อนให้แก่ผู้ที่สนใจรำคำก้อนละ 7 บำท จำหน่ำยดอกเห็ดนำงรม-นำงฟ้ำกิโลกรัมละ 40 บำท
จำหน่ำยเห็ดหูหนูกิโลกรัมละ 45 บำท จำหน่ำยเห็ดขอนขำวกิโลกรัมละ 70 บำท
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้ จำนวน 10,000 ก้อน แบ่งออกเป็น
- จำหน่ำยก้อนเชื้อจำนวน 3,000 ก้อน ๆ ละ 6 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
- เปิดและเก็บดอกเห็ดนำงรม – นำงฟ้ำ จำหน่ำย 3,000 ก้อน ๆ ละ 0.3 กก.รวม 600 กก. จำหน่ำย
กก.ละ 30 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
- เปิดและเก็บดอกเห็ดหูหนู จำหน่ำย 1,000 ก้อน ๆ ละ 0.3 กก.รวม 300 กก. จำหน่ำยกก.ละ 30
บำท เป็นเงิน 9,000 บำท
- เปิดและเก็บดอกเห็ดขอนขำว จำหน่ำย 1,000 ก้อน ๆ ละ 0.3 กก.รวม 300 กก. จำหน่ำยกก.ละ 50
บำท เป็นเงิน 12,00 บำท
- รวมมีรำยได้ 18,000 + 18,000 + 9,000 + 12,000 = 48,900 บำท คำดว่ำมีกำไรสุทธิ 48,900 –
38,985 = 9,915 บำท
สนองตอบหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1. นำทรัพยำกรธรรมชำติมำทำให้เกิดประโยชน์
2. สร้ำงรำยได้ให้แก่สถำนศึกษำ
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3. ประหยัด มัธยัสถ์

แบบเสนอโครง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
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ชื่อโครงกำร ปลูกแคนตำลูป
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
ทดลอง และกำรเผยแพร่สู่ครัวเรือนเกษตรกร มีศักยภำพในกำรผลิตพืชเพื่อเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจได้ โดยให้
นักศึกษำได้ร่วมศึกษำ ทดลอง และผลิตเพื่อเป็นรำยได้ในระหว่ำงเรียน และสำมำรถพัฒนำเป็นมืออำชีพใน
อนำคต
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
- ขำดแคลนบุคลำกร
- ขำดแคลนวัสดุ - อุปกรณ์
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวอินทรีย์แบบครบวงจรในเชิงธุรกิจ
2. เพือ่ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำข้ำวอินทรีย์แบบครบวงจร
3. เพือ่ ให้นักศึกษำ/เกษตรกร ได้ฝึกงำนและสำมำรถนำเทคโนโลยีเพื่อกำรประกอบอำชีพและเป็น
ผู้ประกอบกำรได้ในอนำคต
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
เงินจัดสรรของวิทยำลัยฯ จำนวน 20,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
Plan คือ กำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้กำหนดขึ้น
Do

คือ กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง

Check คือ กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกงำนใด
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Action คือ กำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหำหรือถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
แผนงำนที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในกำรทำงำนครั้งต่อไป
7. เป้ำหมำยโครงกำร
1. เชิงปริมำณ
- ผลิตแตงแคนตำลูป ได้อย่ำงมีคุณภำพ
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนนักศึกษำ ศึกษำเกี่ยวกับกำรปลูกแตงแคนตำลูป
2. เชิงคุณภำพ
- ผลิตแตงแคนตำลูป ได้อย่ำงมีคุณภำพ ปลอดภัยจำกสำรเคมี
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนนักศึกษำ ในวิทยำลัยฯ ศึกษำเกี่ยวกับกำรปลูกแตงแคนตำลูป
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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

1.เสนอโครงกำร
2. ดำเนินงำนตำมแผน

3. สรุปโครงกำร
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้ ด้ำนกำรปลูกแตงแคนตำลูป
2. นักเรียน สำมำรถ แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรปลูกแตงแคนตำลูป เช่น โรคและแมลง ได้
10.ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)
11.ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
-
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร อนุกรักษ์ และขยำยพันธุ์พืชดดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร มีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย กำร
ทดลอง และกำรเผยแพร่สู่ครัวเรือนเกษตรกร มีศักยภำพในกำรผลิตพืชเพื่อเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจได้ โดยให้
นักศึกษำได้ร่วมศึกษำ ทดลอง และผลิตเพื่อเป็นรำยได้ในระหว่ำงเรียน และสำมำรถพัฒนำเป็นมืออำชีพใน
อนำคต
เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรนะอนุรักษ์ พันธุ์พืช ด้วยวิธีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษำ ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับนักเรียนนักศึกษำของวิทยำลัยฯ ให้มีกำรพัฒนำ
ควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
- ขำดแคลนบุคลำกร
- ขำดแคลนวัสดุ - อุปกรณ์
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
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1. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. เพือ่ เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับพันธุ์บำงพันธุ์ ที่อำจไม่ขยำยพันธุ์ได้
จำกวิธีกำรอื่นๆ
3. เพื่อให้นักศึกษำ/เกษตรกร ได้ฝึกงำนและสำมำรถนำเทคโนโลยีเพื่อกำรประกอบอำชีพและเป็น
ผู้ประกอบกำรได้ในอนำคต
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
เงินจัดสรรของวิทยำลัยฯ จำนวน 14,300 บำท
6. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
Plan คือ กำรวำงแผนจำกวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้กำหนดขึ้น
Do

คือ กำรปฏิบัติตำมขั้นตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง

Check คือ กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนกงำนใด
Action คือ กำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหำหรือถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
แผนงำนที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในกำรทำงำนครั้งต่อไป
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- สำมำรถเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุ์ไม้ได้
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนนักศึกษำ ศึกษำเกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เชิงคุณภำพ
- สำมำรถเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุ์ไม้ได้
- เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนนักศึกษำ ศึกษำเกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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.เสนอโครงกำร
2. ดำเนินงำนตำมแผน

3. สรุปโครงกำร
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9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ มีควำมรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์ และขยำยพันธุ์พืช โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. นักเรียน สำมำรถ แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ และขยำยพันธุ์พืชโดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10.ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)
11.ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
-

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
1.ชื่อโครงกำร
โครงกำรงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ
2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
งำนศูนย์ข้อมูลและสำรสนเทศ
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยอนุกูล กุลเมือง
4.หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้ำน ไอที ได้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันและสังคมเป็นอย่ำงมำกและ
ยังคงพัฒนำต่อเนื่องไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง สถำบันกำรศึกษำจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยีมำกขึ้นจะเห็นได้
จำกกำรนำเทคโนโลยีเครือข่ำยสำรสนเทศเข้ำมำจัดกำรกับข้อมูลเพื่อบริหำรจัดกำรของวิทยำลัยรวมถึงกำรแชร์
ทรัพยำกรและฐำนข้อมูลเดียวกันเพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ โดยงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ มีควำมประสงค์ที่จะปรับปรุงพัฒนำระบบ
สำรสนเทศของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรให้มีประสิทธิภำพและเป็นเลิศในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรและกำรใช้สำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมงำนของวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำ และทันสมัย สูงกว่ำสภำพปัจจุบัน
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
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1. พัฒนำงำนด้ำนบริหำรจัดกำรงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ ให้มีคุณภำพ
2. พัฒนำงำนด้ำนข้อมูล เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเครำะห์ และประมวลผล ข้อมูลสำรสนเทศ
3. พัฒนำงำนด้ำนโปรแกรม เพื่อกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำและ E-Learning
4. พัฒนำงำนด้ำนระบบเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรงำนสำรสนเทศของวิทยำลัย
5. พัฒนำงำนด้ำนบริกำร เพื่อกำรให้บริกำรดูแลแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ในเครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง
6. พัฒนำงำนด้ำนบุคลำกร เพื่อให้มีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ต่อกำรนำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
6.สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรละเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7.เป้ำหมำย
1.พัฒนำงำนด้ำนโปรแกรม เพื่อกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำ
1.1 โครงกำรติดตั้งโปรแกรม ระบบบริหำรจัดกำรงำน STD2011 จำนวนเงิน 35,000 บำท
1.1.1 ระยะที่ 1 ติดตั้ง Server, สำหรับโปรแกรมบริหำรจัดกำรระบบ STD2011 เพื่อทดแทนระบบ
เดิมที่ไม่รองรับกำรเพิ่มจำนวนหน่วยงำน จำนวน 1 เครื่อง
1.2 โครงกำรติดตั้ง Web Server สำหรับกำรทำเว็บไซต์ของแผนก/หน่วยงำน จำนวนเงิน 30,000 บำท
1.2.1ระยะที่ 2 ติดตัง้ Web Server สำหรับหน่วยงำนใช้ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนโดย link กับหน้ำเว็บของวิทยำลัย จำนวน 1 เครื่อง
2.กำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำบุคลกรด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2.1 โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนSoftware และ Hardware ต่ำงๆที่ใช้ในระบบ จำนวนเงิน 35,000 บำท
2.1.1 ระยะที่ 1 จัดอบรมวิธีกำรใช้และป้อนข้อมูลให้เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศประจำหน่วยงำน
2.1.2 ระยะที่ 2 จัดอบรมวิธีกำรใช้และป้อนข้อมูลให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำหรับดูแลนักเรียน
ร่วมกับผู้ปกครอง
3.พัฒนำงำนด้ำนระบบเครือข่ำย เพื่อกำรบริหำรงำนสำรสนเทศของวิทยำลัย
3.1 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยอินทรำเน็ตระบบ LAN ในวิทยำลัยฯ ทั้งแบบมีสำยและไร้สำย จำนวนเงิน
32,000 บำท
3.2.1 ระยะที่ 1 เคลื่อนย้ำย เดินสำย ติดตั้งอุปกรณ์ SW24 port พร้อมตู้ 9U อำคำร เรียน ตึก
อำนวยกำร(ใหม่) ตึอำนวยกำร(เก่ำ) หอประชุม อำคำรโรงฝึกงำน และอำคำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ระยะที่ 2 ติดตั้ง wireless Lan อำคำร เรียน ตึกอำนวยกำร(ใหม่) ตึอำนวยกำร(เก่ำ) หอประชุม
อำคำรโรงฝึกงำน และอำคำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.พัฒนำงำนด้ำนบริกำร เพื่อให้บริกำรดูแลแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ในเครือข่ำยและอุปกรณ์ต่อพ่วง
4.1 โครงกำรงำนบริกำรซ่อมบำรุงรักษำ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวนเงิน 20,000 บำท
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4.1.1 ระยะที่ 1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ำยโดยทำ PM ทำกำรแก้ไขก่อนอุปกรณ์และ
เครื่องของผู้ใช้เสียหำย
4.2 โครงกำรงำนบริกำรซ่อมบำรุง รักษำ เครือข่ำยอินทรำเน็ต ระบบ LAN ภำยในวิทยำลัยฯ ทั้งแบบมีสำย
และไร้สำย

จำนวนเงิน 26,000 บำท
4.2.1 ระยะที่ 1 ตรวจสอบระบบเครือข่ำยโดยทำ PM และทำกำรแก้ไขระบบให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่

ตลอดเวลำ
8.วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกวิทยำลัย
2. ปฏิบัติตำมกิจกรรมภำยในระยะเวลำที่กำหนด
3. รำยงำนทุกครั้งที่ปฏิบัติงำนเสร็จในแต่ละกิจกรรม
4. ประเมินผลกำรดำเนินกำร
5. สรุป/รำยงำนผลเสนอผู้บังคับบัญชำเป็นระยะเวลำตำมโครงกำรที่ทำเสร็จ
9.ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก วันที่ 21 ตุลำคม 2558 ถึง วันที่ 21 ตุลำคม 2559
10.แผนดำเนินกำร
2558
2559
กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
1.1.1 ระยะที่ 1 ติดตั้ง Server, สำหรับโปรแกรม
บริหำรจัดกำรระบบ STD2011 อำทิเข่น ระบบ
ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง อำจำรย์ที่ปรึกษำ จำนวน
1 เครื่อง
ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศประจำงำน
เชิ ญ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำรสนเทศประชุ ม ชี้ แ จงหรื อ
เสนอแนะ
2.1.1 ระยะที่ 1 อบรมวิธีใช้และกรอกข้อมูล
STD2011 และ RMS2007
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ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ให้เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศประจำงำน
2.1.2 ระยะที่ 2 อบรมวิธีใช้และกรอกข้อมูล
STD2011 และ RMS2007 ให้กับครูที่ปรึกษำ และ
ผู้ปกครอง
1.2.1ระยะที่ 2 ติดตั้ง Web Server สำหรับ
หน่วยงำนใช้ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนเองโดย link กับหน้ำเว็บของวิทยำลัย
จำนวน 1 เครื่อง
อบรมวิธีใช้และสร้ำง Websites ของหน่วยงำน ให้
เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศประจำงำน
3.2.1 เคลื่อนย้ำย เดินสำย ติดตั้งอุปกรณ์ SW24
port พร้อมตู้ 9U อำคำร เรียน ตึกอำนวยกำร
(ใหม่ ) ตึ อำนวยกำร(เก่ำ ) หอประชุ ม อำคำรโรง
ฝึกงำน และอำคำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 ระยะที่ 1 ติดตั้ง wireless Lan อำคำร
เรี ย น ตึ ก อ ำนวยกำร(ใหม่ ) ตึ อ ำนวยกำร(เก่ ำ )
หอประชุ ม อำคำรโรงฝึ กงำน และอำคำรอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
4.1.1 ระยะที่ 1 ตรวจสอบระบบเครือข่ำยLAN
โดยทำ PM และทำกำรแก้ไขระบบให้สำมำรถใช้
งำนได้อยู่ตลอดเวลำ
4.2.1 ระยะที่ 1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
เครือข่ำยโดยทำ PM ทำกำรแก้ไขก่อนอุปกรณ์และ
เครื่องของผู้ใช้เสียหำย
ประเมินผลกำรดำเนินกำร
สรุป/รำยงำนผล
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10.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 80,000 บำท
- ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ในกำรจัดทำโครงกำร
80,000 บำท
11.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ ร ะบบสำรสนเทศของวิ ท ยำลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ศู น ย์ศิ ล ปำชีพ บำงไทรที่ เ ป็ นปั จ จุ บั น มี
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและกำรใช้สำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมงำนของวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำ และ
ทันสมัย สูงกว่ำสภำพปัจจุบัน
2. หน่วยงำนและผู้บริหำรได้ใช้ระบบบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. บุคลำกรครูและเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ต่อกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้
4. ครูที่ปรึกษำ-นักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้เครือข่ำยสนับสนุนกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
12.กำรประเมินผล
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ แบบสังเกต สถิติกำรเข้ำใช้
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แบบเสนอโครง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร งำนสวัสดิกำรพยำบำลและหอพัก
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและแทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เปิดหลักสูตรกำรสนอระดับ ปวช. ปวส. ในหลำย
สำขำวิชำ และมีนักเรียนนักศึกษำ จำนวนหนึ่งเป็นนักเรียนประจำตำมดครงกำรเกษตรเพื่อชีวิต ซึ่งเป้นนโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำด้ำนวิชำชีพเกษตร ได้ปฏิบัติโครงกำรวิชำชีพและใช้
ชีวิตอยู่ภำยในวิทยำลัยฯ ซึ่งวิทยำลัยฯ จะเป้นผู้ดูแลบริกำรด้ำนที่พักอำศัย และให้สวัสดิกำรต่ำงๆ ดดยนักศึกษำไม่
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น ในด้ำนควำมเป็นอยู่ของนักเรียนนักศึกษำ จึงมีควำมจำเป็นจะต้องจัดที่อยู่อำศัย
รองรับตลอดจนดูแลและด้ำนรักษำพยำบำล ควำมปลอดภัยต่ำงๆ ให้แก่นักเรียนนักศึกษำ เป็นประจำทุกรุ่นทุกปี
กำรศึกษำ
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. ให้นักเรียนนักศึกษำในทุกระดับชั้นปีได้รับสวัสดิกำรด้ำนที่พักอำศัยที่ดีขึ้นและทั่วถึง
2. นักเรียนนักศึกษำในทุกระดับชั้นได้รับสวัสดิกำรและบริกำรด้ำนกำรรักำพยำบำลที่ดีขึ้นและทั่วถึง
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5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
เงินจัดสรรของวิทยำลัยฯ จำนวน 40,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
1. เขียนโครงกำรเพื่อขอรับกำรอนุมัติ
2. ดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 2559
3. สรุปผลกำรดำเนินกำรสิ้นปีกำรศึกษำ
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนนักศึกำษได้รับสวัสดิกำรและกำรบริกำรด้ำนพยำบำลไม่น้อยกว่ำ จำนวน 350 คน
2. นักเรียนนักศึกษำได้รับสวัสดิกำรและบริกำรด้ำนที่อยู่อำศัยไม่น้อยกว่ำ จำนวน 200 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนนักศึกษำมีควำมพึงพอใจ และมีควำมสุขที่พักอำศัยอยู่ในสภำพดีมำกขึ้น
2. นักเรียนนักศึกษำได้รับควำมเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นจำกเดิมที่เป็นอยู่
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
บ้ำนพัก โครงกำรเกษตรเพื่อชีวิต
1. เขียนโครงกำรเพื่อขอรับกำรอนุมัติ
2. ดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 2558
3. สรุปผลกำรดำเนินกำรสิ้นปีกำรศึกษำ
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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.เสนอโครงกำร
2. ดำเนินงำนตำมแผน

3. สรุปโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษำ ได้รับกำรบริกำรด้ำนที่พักอำศัยอย่ำงทั่วถึงและดีขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำลอย่ำงทั่วถึง และดีขึ้น
3. นักเรียน นักศึกษำ มีควำมพึงพอใจกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น
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10. ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)
11. ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
-

แบบเสนอโครง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร อนุรักษ์พืชสมุนไพร
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
2. หลักกำรและเหตุผล
เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้ว กำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำได้นำทรัพยำกรธรรมชำติไปใช้เกินขีดจำกัด ประกอบ
กับควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ทำให้หลำยปีที่ผ่ำนมำ โลกได้สูญเสีย ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมพืชไปอย่ำงรวดเร็ว
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ประเทศไทยเป็นแหล่งพันธุกรรมพืช ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่ประสพปัญหำ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ที่
จำนวนประชำกรได้เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และมนุษย์ได้บุกรุกเข้ำไปทำลำย เปลี่ยนแปลงสภำพแวดสล้อม ทำให้ระบบ
นิเวศวิทยำของพืชเปลี่ยนไป จนพืชบำงชนิดได้มีกำรสูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมำก ในกำรเพิ่มผลผลิตในกำรปลูกพืชนั้น
กำรใช้พันธุ์ดีเป้นสิ่งจำเป็น และเป็นกำรจัดกำรเยนกำรสอนในรำยวิชำ พืชสมุนไพร เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริง สำมำถนสำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิต
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1.
2.
3.
4.
5.

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมยั่งยืน
รวบรวมพันธุ์พืช และสมุนไพรที่สำคัญของท้องถิ่น และในประเทศ
เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้ำน
เป็นแหล่งขยำยพันธ์พืชสมุนไพรให้แก่ชุมชน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกี่ยวเนื่องกับป่ำไม้สมุนไพร ให้เหมำะสมกับศักยภำพ ตำมภูมิสังคม และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น อย่ำงยั่งยืน
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
เงินจัดสรรของวิทยำลัยฯ จำนวน 14,500 บำท
6. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
1. จัดทำแผนดำเนินงำน
2. เสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติโครงกำร
3. ดำเนินกิจกรรม
4. ประเมินผล
5. สรุปกิจกรรม
6. รำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. มีพืชสมุนไพร อย่ำงน้อย 30 ชนิด พร้อมป้ำยแสดงป้ำยแสดงพฤกษศำสตร์ ของสมุนไพร แต่ละชนิด
2. มีพืขสมุนไพร่ อย่ำงน้อย 300 ต้น
เชิงคุณภำพ
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1. มีพืชสมุนไพร อย่ำงน้อย 30 ชนิด พร้อมป้ำยแสดงป้ำยแสดงพฤกษศำสตร์ ของสมุนไพร แต่ละชนิด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. มีพืขสมุนไพร่ อย่ำงน้อย 300 ต้น อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
งบจัดสรรของทำงวิทยำลัยฯ จำนวน 14,500 บำท
1. เขียนโครงกำรเพื่อขอรับกำรอนุมัติ
2. ดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร ตลอดปีกำรศึกษำ 2558
3. สรุปผลกำรดำเนินกำรสิ้นปีกำรศึกษำ
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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.เสนอโครงกำร
2. ดำเนินงำนตำมแผน

3. สรุปโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียนสำมำรถขยำยพันธุ์สมุนไพรได้
2. นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถบอกพฤกษศำสตร์ และประโยชน์สมุนไพรได้
3. นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้แก่บุคคลอื่นได้
4. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้ำน
10. ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)
11. ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
แบบเสนอโครง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร งำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ
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1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ............................................................................................................................................
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร..................................................................................................................
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ………………………………………………………………………….
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ………………………………………………………………………………………………
 งำนประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………….
 งำนประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่………………………………………………………………………………………..
2. หลักกำรและเหตุผล
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ เป็นกิจกรรมที่สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แก่สมำชิกในสถำนศึกษำทุกแห่ง
ซึ่งวิทยำลัยเกษตรและเทคดนโลยี ดำเนินกิจกรรมภำยใต้องค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย ในพระรำชูป
ภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นองค์กำรของนักเรียนนักศึกษำ ที่ดำเนินโดยสมำชิก
เพื่อสมำชิก เพื่อพัฒนำลกษระกำรเป้นผู้นำ พัฒนำบุคลกำภำพ กำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะวิชำชีพและเป้ฯกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนวิชำกำร ซึ่งตรงกับคติพจน์ อกท. ว่ำ “เรำเรียนรู้ ด้วยงำนกำรฝึกหัด เรำปฏิบัติพื่
อหวังทำงศึกษำ หำเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนำ ใช้วิชำเพื่อบริกำรงำนสังคม” องค์กำรนี้จึงเป้ฯองค์กำรเหนึ่งที่สำมำรถ
พัฒนำสมำชิกอันนำมำซึ่งกำรพัฒนำประเทศชำติ
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ
2. เพื่อให้สมำชิกกล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออก ในสิ่งที่เหมำะสม
3. เพื่อให้สมำชิกมีลักษณะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี
4. เพื่อให้สมำชิกมีวินัย ตรงต่อเวลำและเวำปฏิบัติตำมระเบียบของวิทยำลัยฯ
5. เพื่อให้สมำชิกห่ำงไกล จำกยำเสพติดและอุบำยมุข
6. เพื่อให้สมำชิกเข้ำใจกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
เงินจัดสรรของวิทยำลัยฯ จำนวน 323,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน(แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน(PDCA)
1. จัดทำแผนดำเนินงำน
2. เสนอโครงกำรเพื่ออนุมัติโครงกำร
3. ดำเนินกิจกรรม
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4. ประเมินผล
5. สรุปกิจกรรม
6. รำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. จัดกิจกรรม 24 ครั้ง ตลอดปีงบประมำณ 2559
2. วิทยำลัยฯ สำมำรถผ่ำนมำตรฐำนเหรียญเงิน ของ อกท. ระดับภำค
เชิงคุณภำพ
1. จัดกิจกรรม 24 ครั้ง อย่ำงมีคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
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.เสนอโครงกำร
2. ดำเนินงำนตำมแผน

3. สรุปโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. กิจกรรมต่ำงๆ ของหน่วยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. สมำชิกกล้ำคิด กล้ำแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม
3. สมำชิกมีลักษณะกำรเป็นผู้นำ และผู้ตำมที่ดี
4. สมำชิกห่ำงไกลยำเสพติดใช้เวลำให้เกิดประโยชน์
5. สมำชิกมีวินัย ตรงต่อเวลำและปฏิบัติตำมกฎระเบียบของวิทยำลัยฯ
6. สมำชิกเข้ำใจกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
10. ผลผลิต(Out put) ตัวป้อน(เทียบเป็นร้อยละ)
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11. ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
เพื่อนักเรียนนักศึกษำใหม่ เข้ำมำเรียนในสถำนศึกษำ หำกมีกำรปฐมนิเทศหรือแนะนำ และทำควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้ชีวิตในรั่ววิทยำลัยฯ ทั้งกำรเรียน กำรอยู่กำรกิน และกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง จะทำให้นักเรียน นักศึกษำ
ใหม่ มีควำสุขในกำรเรียน
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมีอยู่ในระดับดี เพรำะคณะครู อำจำรย์ และนักเรียน นักศึกษำ ทั้งเก่ำ และใหญ่ ให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อแนะนำวิทยำลัยฯ ให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้รู้
2. เพื่อทำควำมเข้ำใจชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรเรียน กำรสอน กำรลงทะเบียนเรียนกำรจบกำรศกึษำ ตลอดจน
กำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของวิทยำลัยฯ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงำน
5,000 บำท
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6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. วำงแผนจัดหำวัสดุอุปกรณ์
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ อกท. และวิทยำกร แขกผู้มีเกียรติ
จำนวน 60 คน
2. ผู้จบกำรศึกษำ ทั้งภำคปกติ ทวิภำคี และเทียบโอน
จำนวน 150 คน
รวมทั้งสิ้น
210 คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 210 คน มีควำมสุขและเกิดควำมภำคภูมิใจ
2. ผู้จบกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถพร้อมไปประกอบอำชีพและศึกษำต่อในอนำคต
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 วัน (สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน) พฤษภำคม 2559
สถำนที่ : ห้องประชุมเฟื่องฟ้ำ และหอประชุมวิทยำลัยฯ
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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. เสนอโครงกำร/
รออนุมัติ
2. ประสำนงำน/
ประชุมคณะครู
3. ซักซ้อมพิธีฯ
4. ดำเนินกิจกรรม
ทั้ง 2 โครงกำร
5. สรุปและ
ประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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นักเรียน นักศึกษำใหม่ เกิดควำมภูมิใจ และเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ตลอดจนกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ชีวิตใน
รั้ววิทยำลัยฯ
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษำใหม่
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
เมื่อนักเรียน นักศึกษำใหม่ เข้ำมำเรียนในสถำนศึกษำ หำกมีกำรปฐมนิเทศ หรือแนะนำ และทำควำม
สะอำดเข้ำใจในกำรใช้ชีวิตในรั้ววิทยำลัยฯ ทั้งกำรเรียน กำรดำรงชีพ ระหว่ำงศึกษำและกำรปฏิบัติตนให้ถูกต้อง จะ
ทำให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ มีควำมรู้ในกำรเรียน
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3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ อยู่ในระดับ ดี เพรำะคณะครู อำจำรย์ และนักเรียน นักศึกษำ ทั้งเก่ำ และใหม่
มีควำมสุขในกำรเรียน
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อแนะนำวิทยำลัยฯ ให้นักเรียน นักศึกษำใหม่ได้รู้
2. เพื่อนำควำมเข้ำใจกำรใช้ชีวิต ควำมเป็นอยู่ กำรเรียน กำรสอน กำรลงทะเบียนเรียน กำรจบกำรศึกษำ
ตลอดจนกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ
3.
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงำน
5,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำร
2. ประสำนงำน คณะครู อำจำรย์ฝ่ำยต่ำงๆ
3. เตรียมเอกสำร จัดสถำนที่
4. กิจกรรมปฐมนิเทศ
5. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครู อำจำรย์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษำ ร่วมกิจกรรม 60 คน
2. นักเรียน นักศึกษำใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 150 คน
เชิงคุณภำพ
1. ทุกคนเกิดควำมรู้รัก สำมัคคี และภูมิใจในสถำบัน
2. นักเรียน นักศึกษำใหม่ เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนในรั้ววิทยำลัยฯ
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 5 วัน สัปดำห์ที่ 2 ของเดือน พฤษภำคม 2559
สถำนที่ :

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
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กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.เสนอโครงกำร
2.ติดต่อประสำนงำน

3.เตรียมเอกสำร
4.ดำเนินกำรปฐมนิเทศ

5.สรุปและประเมินผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษำใหม่ เกิดควำมภูมิใจ และเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ ตลอดจนกำรเรียน กำรสอน กำรใช้ชีวิต
ในรั้ววิทยำลัยฯ
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร เยี่ยมบ้ำนนักเรียน นักศึกษำ
1. สอดรับนโยบำย
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 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน นักศึกษำ เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน เพรำะครูและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จะได้รับทรำบปัญหำร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมควำมดีควำมสำมำรถพิเศษของผู้เรียนด้วย และที่สำคัญที่สุด
สถำนศึกษำจะได้สร้ำงควำมไว้วำงใจแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองของผู้เรียนด้วย
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
กำรดำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ มีกำรเยี่ยมบ้ำนของครูที่ปรึกษำ 50-100% สำหรับคณะทีมงำนแนะแนวออก
เยี่ยมบ้ำนผู้เรียน 100%
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน
2. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษำ
3. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีแก่ครู อำจำรย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง กับตัวผู้เรียน
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงำน
20,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. วำงแผนกำรเยี่ยมบ้ำนเด็ก คณะครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
3. ติดต่อเตรียมเอกสำรเยี่ยมบ้ำน
4. ดำเนินกำร
5. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครูที่ปรึกษำ แต่ละระดับชั้น ออกเยี่ยมบ้ำน 80-100%
2. คณะทีมงำนแนะแนวออกเยี่ยมบ้ำนตำมกลุ่มเป้ำหมำย 100%
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3. ผู้เรียนทุกชั้นปี และกลุ่มเป้ำหมำยของทีมงำนแนะแนว รวม 300 คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้เรียนทุกคน ทุกห้อง ทุกระดับชั้นปี เกิดควำมผูกพันที่ดีต่อครูที่ปรึกษำ
2. ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยบนจังหวัด ทำงภำคเหนือ พื้นที่สูง เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรศึกษำ
3. เปอร์เซ็นต์กำรออกกลำงคัน ของผู้เรียน น้อยลง
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 – 28 กุมภำพันธ์ 2559
สถำนที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
จังหวัดบนพื้นที่สูง เช่น ตำก เชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน พะเยำ และเพชรบูรณ์
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.เสนอโครงกำร
2.ประชุมครูที่ปรึกษำ

3.เตรียมเอกสำร
4.ดำเนินกำร
5.สรุปและประเมินผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน
2. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดควำมผูกพันที่ดีต่อกัน
3. ผู้ปกครองและผู้เรียนเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรศึกษำ
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกำศนียบัตรผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
ตลอดกำรดำเนินชีวิตประจำวันในวิทยำลัย 3 ปี สำหรับนักศึกษำหลักสูตร ปวช. และ 2 ปีสำหรับนักศึกษำ
หลักสูตร ปวส. วันสำคัญที่สุดก็คือวันปัจฉิมและมอบใบประกำศนียบัตรผู้สำเร็จกำรศึกษำดังนั้น กิจกรรมดังกล่ำว
จึงสำคัญที่สุสดในชีวิตกำรเป็นนักศึกษำ ภำยในรั่วของวิทยำลัยฯ ผู้สำเร็จกำรศึกษำจะเกิดควำมภำคภูมิใจในสถำบัน
กำรเงิน และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตกำรศึกษำต้องกำรทำงำนในอนำคต
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
โครงกำรที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับดีมำก เพรำะทั้งคณะผู้บริหำร ครู อำจำรย์ ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ตลอดจน
ผู้ปกครองมีควำมสุขร่วมกัน
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรำดำเนินชีวิตต่อหลังจบกำรศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงำน
12,000 บำท
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6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. วำงแผนจัดหำวัสดุอุปกรณ์
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ อกท. และวิทยำกร แขกผู้มีเกียรติ
จำนวน 50 คน
2. ผู้จบกำรศึกษำ ทั้งภำคปกติ ทวิภำคี และเทียบโอน
จำนวน 200 คน
รวมทั้งสิ้น
250 คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 250 คน มีควำมสุขและเกิดควำมภำคภูมิใจ
2. ผู้จบกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถพร้อมไปประกอบอำชีพและศึกษำต่อในอนำคต
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 2 วัน (สัปดำห์ที่ 4 ของเดือน มีนำคม 2559
สถำนที่ : ห้องประชุมเฟื่องฟ้ำ และหอประชุมวิทยำลัยฯ
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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. เสนอโครงกำร/
รออนุมัติ
2. ประสำนงำน/
ประชุมคณะครู
3. ซักซ้อมพิธีฯ
4. ดำเนินกิจกรรม
ทั้ง 2 โครงกำร
5. สรุปและ
ประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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หมำยเหตุ

1. ผู้จบกำรศึกษำมีแนวทำงในกำรศึกษำต่อ และทำงำนในอนำคต
2. ผู้จบกำรศึกษำเกิดควำมภำคภูมิใจในสถำนศึกษำ
3. ทุกคนเกิดควำมรู้รักสำมัคคี
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรชีววิถี เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินกำรโครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2542 ตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระนำงเจ้ำอยู่หั ว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ กำรปลูกพืช (กสิกรรม) กำรเลี้ยงปลำในบ่อขนำดเล็ก (ประมง) กำรเลี้ยงไก่ไว้กินไข่
(ปศุสัตว์) และกำรบำบัดน้ำเสีย (สิ่งแวดล้อม) โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภำพ เป็นเครื่องช่วยให้เกิดควำมสำเร็จ
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อย่ำงต่อเนื่อง ขยำยผลสู่ครัวเรือน สู่ชุมชน สังคมเมือง องค์กำรภำครัฐและเอกชน โดย กฟผ. ได้อบรมให้ควำมรู้แก่
เกษตรกรไปแล้วเกือบทั่วประเทศและได้ทำควำมร่วมมือกับองค์กำรภำครัฐและภำคเอกชน
วิทยำลัย เกษตรและเทคโนโลยี ศูน ย์ศิลปำชีพบำงไทร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็น
สถำบันกำรศึกษำที่มีหน้ำที่ให้ควำมรู้และฝึกอบรมวิชำชีพที่เน้นกระบวนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนระดับกึ่งฝีมือ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่เผยแพร่ควำมรู้ให้แก่ชุมชนทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ซึ่งมีบุคลำกรและองค์ควำมรู้ในทำงวิชำชีพเป็นรำกฐำนของ
ประชำชนที่อยู่ในภำคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงกำรชีววิถีเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกับ กฟผ. จึง
ได้จัดทำควำมร่ วมมือ โครงกำรชีววิถีเพื่ อกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน เพื่อช่ว ยเผยแพร่ควำมรู้แนะนำ ให้ประชำชน
นำไปใช้ปฏิบัติ ส่งผลให้กระบวนกำรผลิตของชำติ ปลอดภัยจำกสำรพิษ ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มผลผลิต ลดขยะและ
น้ำ เน่ำเสีย ซึ่งแสดงถึงควำมเอื้ออำทรต่อสังคมไทย
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อสนองแนวพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3. เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตควำมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
5. เพื่อช่วยให้อำจำรย์และนักศึกษำได้สำธิต ทดลอง คิดค้นคว้ำนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนชีวภำพและ
สิ่งแวดล้อมอันก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อปะเทศชำติต่อไป
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ
รวมทั้งสิ้น
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. วำงแผนจัดหำวัสดุอุปกรณ์
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร

20,000 บำท
20,000 บำท
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เชิงปริมำณ
1. มีฟำร์มชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จำนวน 1 ฟำร์ม
2. มีนักเรียน นักศึกษำ เข้ำศึกษำเรียนรู้กำรปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน จำนวน 200 คน
3. ผู้เข้ำศึกษำดูงำน จำนวน 500 คน
เชิงคุณภำพ
1. มีฟำร์มชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้โครงกำรชีววิถี เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน นักศึกษำ และประชำชนผู้สนใจ
3. ผู้เข้ำศึกษำดูงำน มีควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพและศึกษำ
ต่อในอนำคต ร้อยละ 100
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต
2. ผลผลิตผักปลอดสำรพิษ
๓. สุขภำพของคนไทยดีขึ้น
4. ลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม (ขยะ กลิ่นและน้ำเสีย)
5. สนองแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงเป็นรูปธรรม
6. ทำให้โครงกำรชีววิถีแพร่หลำยอย่ำงกว้ำงขวำงอย่ำงรวดเร็ว
7. เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ว่ำ กฟฝ. เป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่งของสังคม
8. เสริมภำพลักษณ์ขององค์กร
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
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ชื่อโครงกำร โครงกำรทฤษฎีใหม่
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เป็นสถำนศึกษำที่มีนักเรียนนักศึกษำตลอดจน
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำพักอำศัยอยู่แบบประจำจำนวนมำก ปัญหำที่เกิดขึ้นก็คือ มีขยะมูลฝอยเป็นจำนวน มำก
ตำมมำ ซึ่งทำงวิทยำลัยฯ ไม่สำมำรถกำจัดได้ทัน อีกทั้งบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย ไม่มีส่วนที่ใช้กำรได้และปลอดภัย
ถำวรทำให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอยล้นส่งกลิ่นเหม็นและสภำพทั่วไป ไม่น่ำอยู่ และกำจัดไม่ทันฉะนั้น เพื่อให้ควำม
เป็นอยู่สภำพที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มีสุขอนำมัย สภำพที่อยู่อำศัยสะอำดนักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรมีชีวิตที่มีคุณภำพ
อันเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐำนและกำจัดขยะมูลฝอย มีหน่วยงำนใกล้เคียงที่สำมำรถดำเนินกำรได้ คือเทศบำล แต่จะต้อง
ไม่ค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยเดือน แต่คุ้มค่ำ และมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้กำรดำเนินกำรที่ยังไม่สำมำรถ มีกำรจดกำรที่
ดีได โดยเทศบำลเป็นผู้ดำเนินกำรแทนและต่อเนื่อง
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. ให้นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับสวัสดิกำร และบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยภำยในสถำนศึกษำที่ดีขึ้น
และทั่วถึง
2. ให้นักรเยนนักศึกษำบุคลำกร ภำยในสถำนศึกษำมีควำมเป็นอยู่และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และทั่วถึง
3. ให้สถำนศึกษำ บ้ำนพัก ที่ทำงำน สะอำดและมีสภำพแวดล้อมน่ำอยู่ยิ่งขึ้น
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ
24,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
24,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. ดำเนินงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนท้องถิ่น ตลอดปีงบประมำณ 2559
3. ดำเนินงำนโครงกำร
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4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับกำรบริหำรกำจัดขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่ำ จำนวน 400 คน
- สถำนศึกษำ ได้รับกำรเก็บกำจัดขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่ำ 10 จุด
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนนักศึกษำ และบุคลำกรมีควำมพึงพอใจ และมีควำมสุขที่พักอำศัยในสภำพที่ดีขึ้น
2. สถำนศึกษำ บ้ำนพัก อำคำรต่ำงๆ และบริเวณโดยรวมมีควำมสะอำดและสภำพที่น่ำอยู่ขึ้น
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕9
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกร ได้รับบริกำรกำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงทั่วถึง
2. สถำนศึกษำ มีสภำพที่สะอำดและน่ำอยู่มำกยิ่งขึ้น
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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หมำยเหตุ

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรงำนเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อสีม่วง
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เป็นสถำนศึกษำที่มีนักเรียนนักศึกษำตลอดจน
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์พันธุ์ไม้สีม่วง ทำงวิทยำลัยฯ จึงมีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื้อ และอนุรักษ์
พันธุ์ไม้สีม่วง เพื่อกำรขยำยพันธุ์ แหล่งควำมรู้ให้กับครู บุคลำกำรทำงกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรที่สนใจ
เข้ำมำเป็นศูนย์ศึกษำและเรียนรู้
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
ให้นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้เป็นแหล่ง ศูนย์ศึกษำ อนุรักษ์ และสะสมพันธุ์ไม้สีม่วง เพื่อเป็นกำรเทิศ
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมรำชกุมำรี
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ
20,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
20,000 บำท
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6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. ดำเนินงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนท้องถิ่น ตลอดปีงบประมำณ 2559
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับควำมรู้ด้ำนพันธุ์ศำสตร์ ของพันธุ์ไม้ที่มีสีม่วง
- เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีพันธุ์ไม้สีม่วง ขยำยพันธุ์ อนุรักษ์พันธุ์ โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เชิงคุณภำพ
- นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับควำมรู้ด้ำนพันธุ์ศำสตร์ ของพันธุ์ไม้ที่มีสีม่วง ไม่น้อยกว่ำ 30 คน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีพันธุ์ไม้สีม่วง ขยำยพันธุ์ อนุรักษ์พันธุ์ โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่น้อยกว่ำ 30
พันธุ์
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรได้รับควำมรู้ด้ำนพันธุ์ศำสตร์ ของพันธุ์ไม้ที่มีสีม่วง ไม่น้อยกว่ำ 30 คน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีพันธุ์ไม้สีม่วง ขยำยพันธุ์ อนุรักษ์พันธุ์ โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไม่น้อยกว่ำ 30
พันธุ์
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.ชื่อโครงกำร กีฬำภำยในเกษตรสัมพันธ์ต้ำนภัยยำเสพติด
2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวรวุฒิ จันทร์สว่ำง
4.หลักกำรและเหตุผล
กำรดำเนิ นกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนวิชำพลศึกษำเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ และวิชำกีฬำเพื่อสุ ขภำพและ
บุคลิกภำพ ของแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ นักเรียน นักศึกษำได้มีทักษะของกำรเล่นกีฬำและรู้กติกำที่
ถูกต้อง อีกทั้งมุ่งให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำตนเอง จิตใจ อำรมณ์และสังคม เพื่อที่จะได้มีกำร
ดำเนินชีวิตปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข โดยจำกกำรเล่นกีฬำ และเป็นกำรสร้ำงสมรรถภำพของร่ำงกำยให้มีควำม
แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันจำกโรคภัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน จึงจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำภำยในวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จะได้เป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียน นักศึกษำ และเป็นกำรส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำ ได้มีกำรออกกำลังกำย
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
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ดังนั้นแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงกำรกีฬำภำยในเกษตรสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด เพื่อกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ และลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำ และสนองนโยบำยทำงกำรศึกษำที่ให้
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมกิจ กรรมกำรออกกำลังกำย และเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำขึ้น
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อส่งเสริมกำรออกกำลังกำย และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียน นักศึกษำ
5.2 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำ
5.3 เพื่อลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
5.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ
6.สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
7.เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำจำนวน ๓๖๐ คน เข้ำกิจกรรมกีฬำภำยในเกษตรสัมพันธ์
ต้ำนยำเสพติด
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมกีฬำภำยในเกษตรสัมพันธ์ได้อย่ำงมีสนุกสนำน
2. นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่ดีจำกกำรออกกำลังกำย
8.วิธีดำเนินกำร
1..วำงแผนกำรดำเนินงำน
2..จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร
9.ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2558 ถึง 8 มกรำคม 2559 ณ วิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
10.แผนดำเนินงำน
กิจกรรม
ปีงบประมำณ
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. มค. ก.พ.
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มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

๑.วำงแผนกำรดำเนินงำน
๒.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณ
สนับสนุน
๓.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประสำนงำน
๔.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
๕.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
๖.ประเมินผลงำนโครงกำร

11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร
โครงกำรกีฬำภำยในเกษตรสัมพันธ์ต้ำนภัยยำเสพติดจำนวนเงิน 20,000 บำทตำมรำยละเอียดดังนี้
1. งบสนับสนุนกลุ่มสี ๆ ละ 3,000 บำท 4 กลุ่มสี
รวม 12,000 บำท
2. อุปกรณ์ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำน
จำนวน 4,000 บำท
3. อำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
จำนวน 4,000 บำท
12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
นักเรียน นักศึกษำ
12.2 เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำ
12.3 ลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
12.4 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.ชื่อโครงกำร จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ
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2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวรวุฒิ

จันทร์สว่ำง

4.หลักกำรและเหตุผล
กำรดำเนิ นกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนวิชำพลศึกษำเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ และวิชำกีฬำเพื่อสุ ขภำพและ
บุคลิกภำพ ของแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ นักเรียน นักศึกษำได้มีทักษะของกำรเล่นกีฬำและรู้กติกำที่
ถูกต้อง อีกทั้งมุ่งให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำตนเอง จิตใจ อำรมณ์และสังคม เพื่อที่จะได้มีกำร
ดำเนินชีวิตปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข โดยจำกกำรเล่นกีฬำ และเป็นกำรสร้ำงสมรรถภำพของร่ำงกำยให้มีควำม
แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันจำกโรคภัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุ บัน และอุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่ในขณะนี้
ยังไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน นักศึกษำ
ดังนั้นแผนกวิชำสำมัญสัมพันธ์ จึงจัดทำโครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนขึ้น เพื่อที่จะ
ได้มีกำรฝึกปฏิบัติจริงจำกอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน และเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนรู้ และสนองนโยบำยทำงกำร
ศึกษำที่ให้สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรออกกำลังกำย
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุตรดิตถ์
5.2 เพื่อเพิ่มทักษะจำกกำรปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง
5.3 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ
6.สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
7.เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำจำนวน ๓20 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนักที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำย
2. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำมีกิจกรรมยำมว่ำงที่พัฒนำส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำย
3. มีอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนใช้ในกำรเรียน กำรฝึกซ้อมกีฬำ กีฬำภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์
ศิลปำชีพบำงไทร
8.วิธีดำเนินกำร
1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
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2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
๕.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
๖.ประเมินผลงำนโครงกำร
9.ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559
ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
10.แผนดำเนินงำน
กิจกรรม

ปีงบประมำณ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. มค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หมำยเหตุ
มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณ
สนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร

11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร
โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนกีฬำ

จำนวนเงิน 35,000 บำท

12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรฝึกทักษะด้ำนกีฬำด้วยจำนวนของอุปกรณ์ที่พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่ใน
ชั่วโมงวิชำพลศึกษำเพื่อพัฒนำสุขภำพ และส่งเสริมในกำรจัดกิจกรรมกีฬำภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ได้อย่ำงมีมำตรฐำนและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
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วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.ชื่อโครงกำร โครงกำรสร้ำงวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ
2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวรวุฒิ

จันทร์สว่ำง

4.หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรรณรงค์เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อให้สอดรับ
กับทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2555 – 2563 และนโยบำยรัฐบำลที่ถือเป็นวำระแห่งชำติ ข้อ 4.5.6
“ลดอุบัติเหตุและควำมสูญเสียจำกอุบั ติเหตุจรำจรให้เหลือน้อยที่สุด”ให้ร่วมกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย 100
%
งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำและพยำบำลจึงจัดทำโครงกำรสร้ำงวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจรให้แก่นักเรียน ขึ้น
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกฎหมำยกำรจรำจรทำงบก
5.2 เพื่อให้เกิดควำมตระหนักและทักษะกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ให้มีควำมปลอดภัย
5.3 เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำ
6.สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
7.เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. นักเรียน นักศึกษำวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรจำนวน 300 คน
เชิงคุณภำพ
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1. นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจกฎหมำยกำรจรำจรทำงบก
2. นักเรียนเกิดควำมตระหนักและทักษะกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ให้มีควำมปลอดภัย
3. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำคุณภำพชีวิตที่ดีจำกกำรจรำจร
8.วิธีดำเนินกำร
1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร
9.ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2559 ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำ
ชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
10.แผนดำเนินงำน
กิจกรรม
ปีงบประมำณ
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. มค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณ
สนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร

11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ จำนวนเงิน 10,000 บำท
12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษำได้ รั บ กำรอบรมเรื่ อ งกฎหมำยกำรจรำจรทำงบกและกำรฝึ ก ทั ก ษะกำรขั บ ขี่
รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกวิธี เป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ได้อย่ำงปลอดภัย สนับสนุนนโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรรณรงค์เรื่องควำมปลอดภัยทำงถนน เพื่อให้สอดรับกับทศวรรษแห่ง
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ควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2555 – 2563 และนโยบำยรัฐบำลที่ถือเป็นวำระแห่งชำติ ข้อ 4.5.6 “ลดอุบัติเหตุ
และควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุจรำจรให้เหลือน้อยที่สุด” ให้ร่วมกำรรณรงค์กำรสวมหมวกนิรภัย 100 %

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.ชื่อโครงกำร สุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด
2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวรวุฒิ

จันทร์สว่ำง

4.หลักกำรและเหตุผล
สำนั กคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำ มอบหมำยให้ส ถำนศึกษำในสั งกัดจำนวน 421 แห่งทั่ว ประเทศ
จัดกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนอำชีวศึกษำมุ่งสู่ควำมสำเร็จทุกด้ำน ทั้งกำรสร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต กำรดูแลสุขอนำมัยให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำร ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำตนเอง
จิตใจ อำรมณ์และสังคม เพื่อที่จะได้มีกำรดำเนินชีวิตปัจจุ บันได้อย่ำงมีควำมสุข โดยมีกำรจัดกิจกรรมกีฬำภำยใน
เกษตรสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด ส่งเสริมตรวจสุขภำพและสำรเสพติดประจำปี เสริมสร้ำงวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยใน
สถำนศึกษำ จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนกีฬำ กีฬำสำนฝันมุ่งชัยอำชีวะเกมส์
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ดังนั้นจึงจัดทำโครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด เพื่อสร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต กำรดูแลสุขอนำมัยให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ และลดปัญหำกำรทะเลำะ
วิวำทของนักเรียน นักศึกษำ และสนองนโยบำยทำงกำรศึกษำที่ให้สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงคุณภำพเชิงประจักษ์สู่
นักศึกษำ ขึ้น
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ ออกกำลังกำย ควำมปลอดภัยในชีวิต และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ของ
ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ นักเรียน นักศึกษำ
2 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำ
3 เพื่อลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำ
ชีพบำงไทร
4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ
6.สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
7.เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำจำนวน ๓20 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียน นักศึกษำ เกิดควำมตระหนักที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำย
2. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำมีกิจกรรมยำมว่ำงที่พัฒนำส่งเสริมสุขภำพ
ร่ำงกำย
3. มีอุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนใช้ในกำรเรียน กำรฝึกซ้อมกีฬำ กีฬำภำยในวิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
8.วิธีดำเนินกำร
1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร
9.ระยะเวลำดำเนินกำร
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ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 20 กันยำยน 2559
10.แผนดำเนินงำน
กิจกรรม

ปีงบประมำณ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. มค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

หมำยเหตุ
มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณ
สนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร

11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 65,000 บำท
ขอรับกำรสนับสนุนงบจัดสรรโครงกำรประจำปี ๒๕๕8 ตำมรำยละเอียดดังนี้
10.1 โครงกำรดูแลบำรุงรักษำสนำมหญ้ำกีฬำฟุตบอล
จำนวนเงิน 30,000 บำท
10.2 โครงกำรกีฬำสำนฝันมุ่งอำชีวะเกมส์
จำนวนเงิน 35,000 บำท
12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1 ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ ออกกำลังกำย ควำมปลอดภัยในชีวิต และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ของครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ นักเรียน นักศึกษำ
2 เชื่อมสัมพันธ์กันระหว่ำงครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำ
3 ลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำภำยในวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพ
บำงไทร
4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำรสุขภำพ กีฬำ นันทนำกำร ต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.ชื่อโครงกำร ส่งเสริมตรวจสุขภำพและสำรเสพติดประจำปี
2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
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3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยวรวุฒิ

จันทร์สว่ำง

4.หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่รัฐ บำลกำหนดให้ ปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่ งชำติ และมอบนโยบำยให้ กระทรวงศึกษำธิกำร
ดำเนินกำรสร้ำงภูมิคุมกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำตำมแผนงำนที่ 3 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำ
เสพติดกำหนดมำตรกำรป้องกันนักเรียน นักศึกษำและเยำวชนก่อนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยำเสพติดและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
เพื่อหลีกเลี่ยงกำรมั่วสุมกับยำเสพติดและอบำยมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำที่ไปเกี่ยวข้องกับยำ
เสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่ำงปกติ
ในกำรดำเนินกำรของวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ได้จัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโทษจำกสำรเสพติด และตรวจหำสำรเสพติ ดภำคเรียนละ 1 ครั้ง และมุ่งเน้นกำรป้องกันและบำบัดภำยใต้
ยุทธศำสตร์ 5 มำตรกำร คือ มำตรกำรป้องกัน มำตรกำรค้นหำ มำตรกำรรักษำ มำตรกำรเฝ้ำระวังและมำตรกำร
บริหำรจัดกำร และเพื่อกำรดำเนินกำรโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข และให้เกิดระบบกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อสนองนโยบำยของรัฐบำลที่ให้ควำมสำคัญปัญหำยำเสพติด
5.2 เพื่อคัดกรองและตรวจหำสำรเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ
5.3 เพื่อเป็นกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพนักเรียน นักศึกษำ
6.สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๗.เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. นักเรียน นักศึกษำจำนวน 250 คน ได้มีกำรคัดกรองตรวจสุขภำพและสำรเสพติด
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพ
2. นักเรียนได้รับกำรตรวจคัดกรองและตรวจหำสำรเสพติด
8.วิธีดำเนินกำร
1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
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5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร
9.ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ในระหว่ำงวันที่ 10 – 30 ตุลำคม 2557
และในวันที่
1 – 30 มิถุนำยน 2558 ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
10.แผนดำเนินงำน
กิจกรรม

ปีงบประมำณ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค. มค. ก.พ.

หมำยเหตุ

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณ
สนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและ
ประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู
เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร

11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร
โครงกำรส่งเสริมตรวจสุขภำพและสำรเสพติดประจำปี

จำนวนเงิน 10,000 บำท

12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรดูแลและส่งเสริมสุขภำพอย่ำงถูกต้องและมีควำมแม่นยำในกำรตรวจคัดกรอง
โรค และยังได้มีกำรตรวจหำสำรเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรใช้สำรเสพติด โดยเป็นกำร
ตอบรับนโยบำยรัฐบำลที่ให้สถำนศึกษำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน

171

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร โครงกำร ประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำต่อ ปวส. ประมง
2. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง สำขำประมง เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำแก่กลุ่มเป้ำหมำโดตรงที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม. 6) ในโรงเรีนมัธมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธำและใกล้เคียง
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำต่อ ปวส. ประมง
2. เพื่อประชำสัมพันธ์วิทยำลัยฯ
3. เพื่อเพิ่มผู้เรียนในสำขำประมง
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
17,600
บำท
1. ค่ำเอกสำรแนะแนว
2,000 บำท
2. ค่ำของที่ระลึก โรงเรียน ละ 300 บำท 20 โรงเรียน
6,000 บำท
3. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 20 วัน x 2 คน x 240 บำท
9,600 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอแผนงำนโครงกำร เพื่อรับกำรอนุมัติ
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2. ดำเนินกำรตำมแผนงำน
3. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
4. ปรับปรุงพัฒนำงำนในโครงกำรต่อไป
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1.ประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำในโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และใกล้เคียง
เชิงคุณภำพ
1.มีนักเรียนมำศึกษำต่อในระดับ ปวส. ประมง เพิ่มขึ้น
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ : โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดใกล้เคียง
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.เสนอแผนงำน
โครงกำร
2..ปฏิบัติตำมโครงกำร
3.สรุปผล/ประเมินผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ได้ประชำสัมพันธ์แนะแนวศึกษำต่อโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน 20 โรงเรียน
2. มีนักเรียนจำกโรงเรียนที่ได้รับกำรประชำสัมพันธ์แนะแนวเข้ำรับกำรศึกษำต่อสำขำประมงในวิทยำลัยฯ
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
- ประชำสัมพันธ์แนะแนวกำรศึกษำต่อในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ร้อยละ 100 ( 20 โรงเรียน)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
- มีนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในประมง ร้อยละ 80
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร ครูที่ปรึกษำ
2. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
ในกำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันนี้ ครูต้องใช้องค์ประกอบหลำยด้ำนในกำรดูแลเด็กนักเรียน งำนครูที่ปรึกษำ
ก็เป็นอีกแนวทำงในกำรดูแลนักเรียน นักศึกษำ เช่น กำรพบเด็กในชั้นเรียนในคำบ Home Room กำรไปเยี่ยมบ้ำน
ฯลฯเพื่อให้เกิดควำมคุ้นเคยกับนักเรียน นักศึกษำ และเพื่อสำนสัมพันธ์ครูกับนักเรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อติดตำมกำรดูแลนักเรียนนักศึกษำที่อยู่ในที่ปรึกษำในด้ำนกำรเรียน กำรใช้ชีวิตประจำวัน และปัญหำ
ต่ำงๆที่เกิดกับผู้เรียนแต่ละคน
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2. เพื่อป้องกันและลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
7.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ครูที่ปรึกษำมีอุปกรณ์ในกำรดำเนินกำรอย่ำงพร้อมเพียง เพื่อกำรจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนนักศึกษำทั้ง
วิทยำลัย
7.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. นักเรียน นักศึกษำให้ควำมไว้ใจกับครูที่ปรึกษำ ลดช่องว่ำงระหว่ำงครูและนักเรียน
2. เพื่อลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักเรียน นักศึกษำ เนื่องจำกครูที่ปรึกษำมีควำมเข้ำใจในปัญหำและ
สำมำรถหำแนวทำงเพื่อช่วยเหลือได้เป็นอย่ำงดี
8. วิธีกำรดำเนินกำร
1. เสนอโครงกำร
2. ดำเนินกำรจัดซื้อวัสดุตำมโครงกำร ตลอดปีงบประมำณ 2559
3. ประเมินผล
9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559

10. แผนดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
หมำย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เหตุ

1. เสนอโครงกำรและอนุมัติ
โครงกำร
2. ดำเนินกำร
4. ประเมินผล
10. รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 13,000 บำท
- ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ 13,000 บำท
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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1. สำมำรถให้บริกำรเครื่องมือทุ่นแรงฟำร์มแก่คณะศูนย์ และงำนต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำอย่ำงดี
2. สำมำรถรักษำสภำพของเครื่องทุ่นแรงฟำร์มให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ และยำวนำน
3. จัดกำรเรียนกำรสอนให้บริกำรกับนักเรียน นักศึกษำ จำนวน 300 คน

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร

พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
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นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3
ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่

2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยฯ มีกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง ดังนั้นจึงต้องมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ จุดหมำย และโครงสร้ำงของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ข้อเสนอแนะกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
1) ควรจัดทำปฏิทินกำรทำงำนให้มีรำยละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
2) ควรมีกำรประกำศ/ติดประกำศกำหนดกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนให้ทรำบโดยทั่วกันเป็น
ระยะ เพื่อให้กำรดำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมกำหนด เช่น กำรส่งแผนกำรสอน/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กำรยื่นคำร้องขอเปิดรำยวิชำทั้งภำคเรียนปกติและภำคเรียนฤดูร้อน กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียน เป็นต้น
3) มีกำรติดตำมประเมินผลทุกกิจกรรมเป็นระยะและทำบันทึกรำยงำนผลตำมขั้นตอน
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1) เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ จุดหมำย และโครงสร้ำงของหลักสูตร
2) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษำเรียนครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
3) เพื่อดำเนินกำรให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 10,000 บำท ดังนี้
1) หมึกเครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์
จำนวน 2 กล่อง
2) หมึกเครื่องพริ้นเตอร์เอปสัน 4 สี
จำนวน 5 ขวด
3) วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบแลน
4) วัสดุสำนักงำน
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รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ

4,500
1,250
2,000
2,250

บำท
บำท
บำท
บำท

6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
1) เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ (ขั้น Plan)
2) วำงแผนจัดทำปฏิทินกำรทำงำน (ขั้น Plan)
3) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ขั้น Do)
4) ดำเนินกำรตำมแผน (ขั้น Do)
5) ประเมินโครงกำร (ขั้น Check)
6) สรุปและรำยงำนผล (ขั้น Check)
7) ติดตำมและประเมินผล (ขั้น Act)
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1) จัดทำแผนกำรเรียนของนักเรียนนักศึกษำทุกระดับชั้น
2) จัดทำตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงห้อง/กำรใช้พื้นที่ ภำคเรียนที่ 2/2558 และ 1/2559
3) จัดทำแบบฟอร์ม เอกสำร และสรุปรำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ
4) ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำหลักสูตรฯ
เชิงคุณภำพ
1) แผนกำรเรียนสอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร
2) ตำรำงเรียน ตำรำงสอน และตำรำงห้อง/กำรใช้พื้นที่ สอดคล้องกับแผนกำรเรียน
3) แบบฟอร์ม เอกสำร และสรุปรำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่องำนฯ และผู้
มำรับบริกำร
4) กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัฒนำหลักสูตรฯ ดำเนินกำรอย่ำงครบถ้วน
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร
งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ฝ่ำยวิชำกำร

กิจกรรม

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2558
ปีงบประมำณ 2559
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
จัดทำปฏิทินกำรทำงำน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินกำรตำมแผน
ประเมินโครงกำร
สรุปโครงกำรและรำยงำน
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ติดตำมและประเมินผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1) นักเรียนนักศึกษำเรียนครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3) ตัวบ่งชี้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกผ่ำนเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป
4) สำมำรถบริกำรข้อมูลของงำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้แผนกวิชำ งำนต่ำง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง
ได้ครบถ้วน
10. ผลผลิต (Output)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
ร้อยละ 80
11. ผลผลิต (Outcome) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรงำนวัดผลและประเมินผล
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจำกงำวัดผลและประเมินผลจะต้องมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนักเรียน นักศึกษำในเรื่องของกำร
มำเรียน กำรขำดเรียน เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำติดตำมนัก เรียนในกำรเช็คเวลำเรียน และติดตำมผลกำรเรียนของนักเรียน
นักศึกษำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอน และสำมำรถส่งเกรดให้กับงำนทะเบียนเพื่อส่ง
GPA ได้ตำมกำหนด
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
มีกำรส่งผลคะแนนล่ำช้ำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อให้กำรทำงำนของงำนวัดผลประเมินมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ระบบกำรจัดกำรผลกำรเรียนมีประสิทธิภำพและตรงตำมเวลำที่กำหนด
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5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงำน

20,000 บำท

6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เขียนโครงกำรเสนอ
2. วำงแผนจัดหำวัสดุอุปกรณ์
3. ดำเนินงำนโครงกำร
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. งำนวัดผลประเมินผลสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงตำมเวลำที่กำหนด 100%
เชิงคุณภำพ
1. งำนวัดผลประเมินผลสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงตำมเวลำที่กำหนด
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
งำนกำรเงิน วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.ขออนุมัติโครงกำร
2.ดำเนินโครงกำร
3.ติดตำมประเมินผล
4.สรุปและรำยงำนผล

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
งำนวัดผลและประเมินผลสำมำรถทำงำนได้มีประสิทธิภำพและสำเร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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หมำยเหตุ

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรพัฒนำครูแผนกพืชศำสตร์
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
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2. หลักกำรและเหตุผล
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดในกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งครู
นอกเหนือจำกมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่ไดสิ่งสะสมมำแล้ว จะต้องแสวงหำควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์
ใหม่ๆ มำเพิ่มเติม และนำมำประยุกต์ใช้ในกำรขยำยกำรจัดกำเรียนกำรสอน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนำครู
โดยไปศึกษำดูงำนทำงด้ำนพืชที่หลำกหลำยโดยเฉพำะภำคเหนือ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนำครู โดยไป
ศึกษำดูงำนทำงด้ำนพืชศำสตร์ ที่หลำกหลำยโดยเฉพำะภำคเหนือ
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
3.1 ครูมีควำมพึงพอใจในระดับมำก เมื่อได้ศึกษำดูงำนในต่ำงถิ่น ต่ำงภำค
3.2 ครูนำเอำควำมรู้ มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.3 นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้ เห็นภำพกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนพืช ของภำคอื่นๆ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
4.1. พัฒนำครู แผนกวิชำพืชศำสตร์ให้มีควำมรู้ และวิสัยทัศน์ที่เพิ่มสูงขึ้น
4.2 ครูนำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4.3 นักเรียน นักศึกษำ ได้รับควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
5.1 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
6,000 บำท
5.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก 12 คน 20,640 บำท
5.3 ค่ำของที่ระลึก
3,360 บำท
รวม 30,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
6.2 ติดต่อประสำนงำน และศึกษำดูงำน
6.3 ประเมินควำมเป็นพร้อมของสถำนศึกษำดูงำน
6.4 หำวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่จะเกิดขึ้น
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
ครูแผนกวิชำพืชศำสตร์ ทุกคนได้พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่
เชิงคุณภำพ
ครูแผนกวิชำพืชศำสตร์ ได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั้งงำนในหน้ำที่และงำนอื่นๆ
นักเรียนนักศึกษำได้รับควำมรู้ใหม่ เพิ่มมำกขึ้น
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8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ ตุลำคม – ธันวำคม 2558
สถำนที่ดำเนินกำร โครงกำรหลวง และศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2.ติดต่อประสำนงำน/ศึกษำงำน

3.ประเมินควำมพร้อมสถำนที่
ศึกษำดูงำน
4.แก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ครูแผนกพืชได้รับควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ด้ำนพืชมำกขึ้น
9.2 ครูแผนกมีขวัญและกำลังใจกำรทำงำนมำแล้ว
9.3 นักเรียน นักศึกษำ สำขำพืชศำสตร์ ได้รับควำมรู้ และสิ่งใหม่ๆ มำกขึ้น
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
ครูแผนกวิชำพืชศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ได้ศึกษำดูงำนในภำคเหนือ
11. ผลลัพธ์ (Out com) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
ครูแผนกพืชศำสตร์ ทุกคนที่ได้ศึกษำดูงำนทุกคน นำควำมรู้ใหม่มำกพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
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ส.ค

ก.ย

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนทำงด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร ในงำนสัปดำห์มหกรมวิทยำศำสตร์แห่งชำติ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นคิดเป็น และแก้ปัญหำเป็นมี
กำรพัฒนำทักษะและกระบนกำรทำงด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร และดำนวิทยำศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ จำเป็น
จะต้องมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เช่น กำรศึกษำดูงำนทำงด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร
วิทยำศำสตร์ และนวัตกรรมที่สำมำรถแสดงศักยภำพทำงควำมคิดอย่ำงเป็นระบบของผู้เรียน กำรศึกษำดู
งำนนอกสถำนที่ที่สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม จำกกำรไปศึกษำดูงำนในงำนมหกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำเมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
3.1 ครูมีควำมพึงพอใจในระดับมำก เมื่อได้ศึกษำดูงำนในต่ำงถิ่น ต่ำงภำค
3.2 ครูนำเอำควำมรู้ มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.3 นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้ เห็นภำพกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนพืช ของภำคอื่นๆ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
4.1. นักเรียนนักศึกษำมีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
4.2 ผู้เรียนมีกำรประยุกต์หลักกำรและกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมเกษตร และวิทยำศำสต์
อย่ำงเป็นระบบ
4.3 ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย มำใช้ในกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อทำง
ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
5.1 จ้ำงเหมำรถบัส 1 คัน
12,000 บำท
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รวม

12,000 บำท

6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
6.2 ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
6.3 ดำเนินกำรกิจกรรม ตำมช่วงระยะเวลำ
6.4 สรุปผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้ในรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละปีกำรศึกษำ นำไปสู่กำรเรียนรู้
นอกห้องเรียน
2. นำนักเรียน นักศึกษำไปทัสนศึกษำดูงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 1 ครั้ง
เชิงคุณภำพ
นักเรียน นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรปฏิบัติงำนจริง กำรศึกษำดูงำนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์จริง
ให้กับตนเอง มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสมรรถนะของรำยวิชำ และตรงตำมหลักสูตร 80 เปอร์เซ็นต์
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร โครงกำรหลวง และศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ

3.สรุปผล
4.รำยงำนผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 นักเรียนสำมำรถประยุกต์หลักกำร วิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำใช้ในกำรประกวด แสดง
แข่งขันทักษะวิชำชีพ
9.2 นักเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ด้วยตนเองมำกขึ้น
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ส.ค

ก.ย

10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out com) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (รำยวิชำประมง)
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำเป็น มี
กำรพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ จำเป็นจะต้องมีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ที่หลำกหลำย เช่น กำรจัดทำโครงกำรวิทยำศำสตร์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถแสดง
ศักยภำพทำงควำมคิดอย่ำงเป็นระบบของผู้เรียน กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ที่สำมำรถประยุกต์องค์
ควำมรู้ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
3.1 ครูมีควำมพึงพอใจในระดับมำก เมื่อได้ศึกษำดูงำนในต่ำงถิ่น ต่ำงภำค
3.2 ครูนำเอำควำมรู้ มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.3 นักเรียน นักศึกษำ ได้เรียนรู้ เห็นภำพกำรประกอบอำชีพทำงด้ำนพืช ของภำคอื่นๆ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
4.1. จัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย โดยอำศัยหลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
4.2 ผู้เรียนมีกำรประยุกต์หลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ
4.3 ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
จัดสรรของวิทยำลัยฯ 22,500
5.1 สำรเคมี
10,000 บำท
5.2 แฟ้มอ่อน 5 โหล 500
5.3 ฮอร์โมน
2,000 บำท
5.4 พ่อแม่พันธุ์ปลำ
10,000 บำท
6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
6.1 เสนอโครงกำร
6.2 ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
6.3 ดำเนินกำรกิจกรรม ตำมช่วงระยะเวลำ
6.4 สรุปผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. รำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ จำนวน 6 รำยวิชำ
2. มีจำนวนชิ้นงำน โครงงำนวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนกำรทดลอง 2 โครงกำร
3. นำนักรียน นักศึกษำ ไปทัศนศึกษำดูงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 1 ครั้ง
เชิงคุณภำพ
นักเรียน นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเยน กำรปฏิบัติจริง กำรศึกษำดูงำนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์จริง
ให้กับตนเอง มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสมรรถนะของรำยวิชำ และตรงตำมหลักสูตร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร โครงกำรหลวง และศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.เชียงใหม่
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
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กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

1.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ

3.สรุปผล
4.รำยงำนผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 นักเรียนสำมำรถประยุกต์เทคนิควิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำใช้ในกำรประกวด แสดง แข่งขัน
ทักษะวิชำชีพ
9.2 มีวัสดุอุปกรณ์ สำรเคมีที่ใช้สำหรับกำรแข่งขันทักษะกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำวิทยำศำสตร์
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out com) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
โครงกำรปรับปรุงสื่อกำรเรียนกำรเรียนกำรสอนห้องคอมพิวเตอร์
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
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ก.ย

2.

3.
4.

5.

 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพำภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
หลักกำรและเหตุผล
เนื่องด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแผนกพณิชยกำรมีควำมจำเป็นมีสื่อและมีกำรปรับปรุง
ห้องเรียน สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำและบำรุงรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมเหมำะสม และเพียงพอกับผู้เรียน ทำงแผนกวิชำพณิชยกำร จึงได้จัดทำ
โครงกำรปรับปรุงสื่อกำรเรียนห้อง คอมพิวเตอร์ ขึ้น วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
กำหนดจึงได้ดำเนินงำนโครงกำรนี้
ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์โครงกำร
4.1. เพื่อปรับปรุงให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีควำมพร้อมเรียน และมีควำมเหมำะสมแก่กำรเรียนกำรสอน
4.2 เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยี ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
4.3 จัดหำอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ครูและนักศึกษำนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภำพ
แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
5.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร รวมเป็นเงิน 100,000 บำท

6. วิธีดำเนินงำน (แสดงผังหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำน PDCA)
6.1 เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
6.2 ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
6.3 ดำเนินกำรกิจกรรม ตำมช่วงระยะเวลำ
6.4 สรุปผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผล
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. คณะผู้บริหำร ตัวแทนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ ได้ใช้สถำนที่
2. นักเรียน นักศึกษำ ครู เจ้ำหน้ำที่ ได้ใช้บริกำร
เชิงคุณภำพ
คณะผู้บริหำร ตัวแทนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ นักเรียน นักศึกษำ ครู เจ้ำหน้ำที่ ได้ใช้บริกำรห้อง
คอมพิวเตอร์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

190

8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ดำเนินกำร แผนกบริหำรธุรกิจ วิทยำลัยฯ
แผนงำนกิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย พ.ค

มิ.ย

ก.ค

1.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ

3.สรุปผล
4.รำยงำนผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีควำมพร้อมเรียนและมีควำมเหมำะสมแก่กำรเรียนกำรสอน
9.2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
9.3 มีอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้ครู และนักศึกษำนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภำพ
10. ผลผลิต (Out put) / ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out com) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-
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ส.ค

ก.ย

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน
2. งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุกัลยำ ตอเงิน
4. หลักกำรและเหตุผล
ตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ดำเนินนโยบำยให้สถำนศึกษำมีควำมร่วมมือ
กับภำคอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร กำรปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกงำนทำให้ นักศึกษำได้ทรำบแนวทำงในกำรฝึก
ประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรณ์จริง ประกอบด้วย กำรให้เกียรติ และกำรร่วมมือกับสถำนประกอบกำรทำให้
สถำนประกอบกำรและสถำนศึกษำมีควำมร่วมมือกันดียิ่งขึ้น
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรจัดทำโครงกำร ปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกงำน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. ปฐมนิเทศนักศึกษำระดับ ปวช.3 นักศึกษำทวิภำคี และ ปวส.2 ทุกคน
2. เพื่อให้ทรำบแนวทำงกำรฝึกประสบกำรณ์จริงในสถำนประกอบกำร
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร และสถำนประกอบกำร
7. เป้ำหมำย
7.1 คณะผู้บริหำร
7.2 ตัวแทนสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนภำครัฐ
7.3 ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
รวม
8. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
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จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5
40
100
155

คน
คน
คน
คน

8.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
8.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก
9. วิธีกำรดำเนินกำร
1. จัดทำโครงกำร
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
3. จัดประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
4. ติดต่อประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร
5. จัดลงนำมควำมร่วมมือ
6. สรุปโครงกำร
10. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559

11. แผนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร

รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 30,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร รวมเป็นเงิน 30,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน
(2) ค่ำอำหำรกลำงวัน
เป็นเงิน
(3) ค่ำป้ำยโครงกำร เอกสำรในกำรจัดงำน จัดตกแต่งสถำนที่
เป็นเงิน
(4) ค่ำของที่ระลึก
เป็นเงิน
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10,000 บำท
20,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 ร่ ว มกำหนดแผนกำรฝึ ก ของแผนกวิช ำให้ ส อดคล้ อ งกับมำตรฐำนวิช ำชีพและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
12.3 สถำนประกอบกำรหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำในกำรจัดทำแผนกำรฝึกของวิทยำลัย
12.4 สร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
12.5 ปฏิบัติตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ต้องกำรให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงกำร ศึกษำดูงำน ระบบงำนทวิภำคี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุกัลยำ ตอเงิน
หลักกำรและเหตุผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตและพัฒนำกำลังในฐำนะที่
เป็นมนุษย์ ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงยั่งยืนท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ในกำรนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ได้มองเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีได้ทำข้อ ตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัด
อำชีวศึกษำกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำนรำชกำร จัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล โดย
ผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำ และกำรเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร เพื่อประโยชน์ในกำรผลิต
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กำลังคน กำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีศักยภำพและมีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำนนั้น คณะผู้บริหำร ครู บุคลำกร
สถำนศึกษำจำเป็นต้องมีควำมรู้และเข้ำใจ ในระบบกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
เพื่อเป็นกำรพัฒนำระบบงำนอำชีวศึกษำระบบงำนทวิภำคีของวิทยำลัย ให้มีประสิทธิภำพวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยี ศู น ย์ ศิ ล ปำชี พ บำงไทร จึ ง ได้ จั ด ท ำโครงกำรฝึ ก อบรมสั ม มนำและทั ศ นะศึ ก ษำดู ง ำนเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีในกลุ่มของแผนกวิชำอุตสำหกรรมเกษตร
สำขำงำนอำหำรและโภชนำกำร เพื่อให้บุคลำกรได้เรียนรู้ เทคนิค แนวทำง และกำรปรับมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อนักศึกษำ องค์กรและประเทศชำติต่อไป
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อเสริมสร้ำงบุคลำกรของ วิทยำลัยให้มีวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำน ยึดหลักหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
5.2 เพื่อเพิ่มควำมรู้ ประสบกำรณ์ และแนวควำมคิด ทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร
5.3 เพื่อนำควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขปัญหำ ในระบบงำนของวิทยำลัย
5.4 สร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นกำรเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ แนวคิดและวิธีกำรปฏิบัติงำน
5.5 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำจิตสำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลำกรขององค์กร สร้ำง
ภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้ำงสรรค์ มีจิตสำนึกในกำรกระทำควำมดี รู้จักกำรให้กำร
เสียสละ และมุ่งปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร และสถำนประกอบกำร
7. เป้ำหมำย
7.1 คณะผู้บริหำร
7.2 ตัวแทนสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนภำครัฐ
7.3 ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
รวม

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

5
40
350
400

8. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
8.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
8.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก
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คน
คน
คน
คน

9. วิธีกำรดำเนินกำร
1. จัดทำโครงกำร
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
3. จัดประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
4. ติดต่อประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร
5. จัดลงนำมควำมร่วมมือ
6. สรุปโครงกำร
10. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
11. แผนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร

รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร รวมเป็นเงิน 50,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน
(2) ค่ำอำหำรกลำงวัน
เป็นเงิน
(3) ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำที่พัก
เป็นเงิน
(4) ค่ำป้ำยโครงกำร เอกสำรในกำรจัดงำน จัดตกแต่งสถำนที่
เป็นเงิน
(๕) ค่ำของที่ระลึก
เป็นเงิน

10,000 บำท
10,000 บำท
20,000 บำท
5,000 บำท
5,000 บำท

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 เสริมสร้ำงบุคลำกรของ วิทยำลัยให้มีวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำน ยึดหลักหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
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12.2 บุคลำกร ครูและนักศึกษำมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และแนวควำมคิด ทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้แก่
บุคลำกร
12.3 ครู บุคลำกรนำควำมรู้ที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขปัญหำ ในระบบงำนของวิทยำลัย
12.4 มีเครือข่ำยประสำนควำมสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นกำรเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ แนวคิดและวิธีกำรปฏิบัติงำน
12.5 มีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำจิตสำนึกด้ำนคุณธรรม จริ ยธรรมแก่บุคลำกรขององค์กร สร้ำงภูมิคุ้มกัน
ด้ำนจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้ำงสรรค์ มีจิตสำนึกในกำรกระทำควำมดี รู้จักกำรให้กำรเสียสละ และมุ่ง
ปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร นิเทศนักศึกษำอำชีวศึกษำทวิภำคี
2. งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุกัลยำ ตอเงิน
4. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ให้สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนใช้
ทรัพยำกรร่วมกันผลิตผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สถำนศึกษำได้มี
แผนกำรส่งนักศึกษำออกสู่กำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำร หลังจำกที่ได้เรียนอยู่ในสถำนศึกษำแล้วเป็น
ระยะเวลำหนึ่ ง หรื อ กึ่ ง หลั ก สู ต ร ซึ่ ง ครู ผู้ นิ เ ทศมี ค วำมส ำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งคอยดู แ ลกำรฝึ ก งำนในสถำน
ประกอบกำร รับฟังปัญหำจำกสถำนประกอบกำรและจำกนักเรี ยน นักศึกษำ ร่วมกันแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรฝึกงำนสถำนประกอบกำร
ดังนี้วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรจัดทำโครงกำรนิเทศนักศึกษำอำชีวศึกษำทวิภำคี
ขึ้น
เพื่อกำหนดให้ ครู ไปนิ เทศกำรฝึ กของนั กเรี ยนนักศึกษำให้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีว ศึกษำทวิภ ำคีมีควำม
เรียบร้อยบรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ต่อไป
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อกำหนดครูนิเทศติดตำมกำรฝึกงำนของนักเรียนนักศึกษำ
5.2 เพื่อให้ครูนิเทศประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรและนักเรียนนักศึกษำ
5.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรเรียนกำรสอนปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
5.4 เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของกำรวัดและประเมินผล
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร และสถำนประกอบกำร
7. เป้ำหมำย
7.1 คณะผู้บริหำร
จำนวน
7.2 ตัวแทนสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
7.3 ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน
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1
คน
40 คน
350 คน

รวม
จำนวน
395 คน
8. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
8.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
8.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก
9. วิธีกำรดำเนินกำร
1. จัดทำโครงกำร
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
3. จัดประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
4. ติดต่อประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร
5. จัดลงนำมควำมร่วมมือ
6. สรุปโครงกำร
10. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
11. แผนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร

รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และเอกสำรในกำรนิเทศ
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รวมเป็นเงิน 50,000 บำท
เป็นเงิน 50,000 บำท

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีครูนิเทศติดตำมกำรฝึกงำนของนักเรียนนักศึกษำ
2. มีครูนิเทศประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรและนักเรียนนักศึกษำ
3. สำมำรถรวบรวมข้อมูลกำรเรียนกำรสอนปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
4. เกิดกำรมีส่วนร่วมของกำรวัดและประเมินผล

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร ประชุม อบรบ สัมมนำ ครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและครูผู้ควบคุมกำรฝึกกำรจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
2. งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุกัลยำ ตอเงิน
4. หลักกำรและเหตุผล
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตและพัฒนำกำลังในฐำนะที่
เป็นมนุษย์ ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่ำงยั่งยืนท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ในกำรนี้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ได้มองเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีได้ทำข้อ ตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำในสังกัด
อำชีวศึกษำกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำนรำชกำร จัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผล โดย
ผู้เรียนใช้เวลำส่วนหนึ่งในสถำนศึกษำ และกำรเรียนภำคปฏิบัติในสถำนประกอบกำร เพื่อประโยชน์ในกำรผลิต
กำลังคน กำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีศักยภำพและมีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
เพื่อเป็นกำรพัฒนำระบบงำนอำชีวศึกษำระบบงำนทวิภำคีของวิทยำลัย ให้มีประสิทธิภำพมีกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีแผนกำรเรียน แผนกำรฝึกและคู่มือกำรฝึกที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถทำให้ผู้เรียน เกิดกำร
เรียนรู้ตำมเป้ำประสงค์ โดยมีกำรดำเนินงำนอย่ำงมีระบบแบบแผนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประเมินสภำพจริงวิทยำลัย
เกษตรและ เทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จึงได้จัดทำโครงกำรอบรบสัมมนำครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและครูผู้
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ควบคุมกำรฝึกกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรได้เรี ยนรู้ เทคนิค แนวทำง และกำรปรับมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อนักศึกษำ องค์กรและประเทศชำติต่อไป
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อให้สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครูผู้สอน ครูฝึก ครูนิเทศและครูผู้ควบคุมกำรฝึกให้มีควำมเข้ำใจระบบ
กำรทำงำนให้ถูกต้อง
5.2 เพื่อพัฒนำงำนให้มีระบบแบบแผน นำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5.3 เพื่อให้สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร และสถำนประกอบกำร
7. เป้ำหมำย
7.1 คณะผู้บริหำร
จำนวน
5
คน
7.2 ตัวแทนสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
40 คน
7.3 ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน
30 คน
รวม
จำนวน
75 คน
8. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
8.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
8.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก
9. วิธีกำรดำเนินกำร
1. จัดทำโครงกำร
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
3. จัดประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
4. ติดต่อประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร
5. จัดลงนำมควำมร่วมมือ
6. สรุปโครงกำร
10. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
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11. แผนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร

รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร รวมเป็นเงิน 50,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน
(2) ค่ำอำหำรกลำงวัน
เป็นเงิน
(3) ค่ำป้ำยโครงกำร เอกสำรในกำรจัดงำน จัดตกแต่งสถำนที่
เป็นเงิน
(4) ค่ำของที่ระลึก
เป็นเงิน

15,๐๐๐ บำท
15,000 บำท
10,000 บำท
10,000 บำท

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 ครูผู้สอน ครูฝึก ครูนิเทศและครูผู้ควบคุมกำรฝึกควำมเข้ำใจมีควำมเข้ำใจระบบกำรทำงำนให้ถูกต้อง
12.2 ครูผู้สอน ครูฝึก ครูนิเทศและครูผู้ควบคุมพัฒนำงำนให้มีระบบแบบแผน นำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
12.3 สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงกำร จัดทำแผนกำรฝึก อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุกัลยำ ตอเงิน
หลักกำรและเหตุผล
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ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ให้สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนใช้
ทรัพยำกรร่วมกันผลิตผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ในกำรจัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีนั้นแผนกวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนต้องมีกำรจัดทำแผนกำรฝึกเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีของสำขำวิชำ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรจัดทำโครงกำรจัดทำแผนฝึกอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
ของสำขำวิชำเพื่อให้ จัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรกำหนดจึงได้ดำเนินงำนโครงกำร
5.วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อร่วมกำหนดแผนกำรฝึกของแผนกวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5.2 เพื่อให้สถำนประกอบกำรหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำในกำรจัดทำแผนกำรฝึกของวิทยำลัย
5.3 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
5.4 เพื่อปฏิบั ติตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำที่ต้ องกำรให้ ส ถำนศึกษำจั ด
กำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร และสถำนประกอบกำร
7. เป้ำหมำย
7.1 คณะผู้บริหำร
จำนวน
5
คน
7.2 ตัวแทนสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
40 คน
7.3 ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน
50 คน
รวม
จำนวน
95 คน
8. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
8.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
8.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก

9. วิธีกำรดำเนินกำร
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1. จัดทำโครงกำร
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
3. จัดประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
4. ติดต่อประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร
5. จัดลงนำมควำมร่วมมือ
6. สรุปโครงกำร
10. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
11. แผนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร

รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 50,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร รวมเป็นเงิน 50,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน
(2) ค่ำอำหำรกลำงวัน
เป็นเงิน
(3) ค่ำป้ำยโครงกำร เอกสำรในกำรจัดงำน จัดตกแต่งสถำนที่
เป็นเงิน
(4) ค่ำของที่ระลึก
เป็นเงิน

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

บำท
บำท
บำท
บำท

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 ร่ ว มกำหนดแผนกำรฝึ กของแผนกวิช ำให้ ส อดคล้ อ งกับ มำตรฐำนวิช ำชีพและควำมต้อ งกำรของ
ตลำดแรงงำน
12.2 สถำนประกอบกำรหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำในกำรจัดทำแผนกำรฝึกของวิทยำลัย
12.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
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12.4 ปฏิบัติตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ต้องกำรให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงกำร สถำนศึกษำตำมรอยพระยุคคลบำท
งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยปิยะพัชร์ สถิตปรีชำโรจน์
หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีนโยบำยขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมรอยพระยุคคลบำท โดย
กำหนด แนวทำงให้พัฒนำเป็น “ศูนย์ควำมชำนำญเฉพำะทำง” เพื่อเชื่อมโยงควำมรู้จำกโครงกำร อันเนื่องมำจำก
พระรำฃชดำริพระบำมสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ เข้ำกับหลักสูตรอำชีวะโดยใช้พื้นที่โครงกำร
อั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ เ ป็ น ห้ อ งเรี ย นสและปฏิ บั ติ ง ำน ในปี ง บประมำณ 2557 ด ำเนิ น กำรน ำร่ อ งใน
สถำนศึกษำที่ขอพระรำชทำนชื่ อ จำนวน 14 แห่ง และสถำนศึกษำที่เปิดสอนในสำขำวิชำเฉพำะอีก 9 แห่ง รวม
เป็นจำนวน 23 แห่ง โดยนำแนวทำงกำรดำเนินงำนภำยใต้หลักกำรกำรผลิตกำลังคนที่เป็น “คนดี รู้จริง ทำเป็น”
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ และมีกำรดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริ ยธรรม
และกำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เกิดกับผู้เรียนของสถำนศึกษำ
เพื่อเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำ ให้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องไม่
หลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือ ของผู้ไม่ปรำถรนำดี สำมำรถนำข่ำวสำรที่ถูกต้องไปบอกต่อ และเผยแพร่ให้แก่คนใน
ครอบครัว บุคคลทั่วไป รวมทั้งเสริมสร้ำงจิตสำนักควำมรักชำติ และสถำบันฯ ให้คงอยู่ในสังคมอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกำย ตรำกตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ทุกหมู่
เหล่ำ ด้ำนกำรเกษตรกรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ด้ำนพลังงำน ได้ทรงคิดแนวทำงพัฒนำเพื่อ
มุ่งสู่ประโยชน์สูงสุดต่อ ปวงชนชวงไทย โดยมีพระรำชดำริในโครงกำรต่ำงๆ มำกมำย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม จึงมีควำมประสงค์ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษำเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชดำริ ตลอดจนกำรจัด
กิจกรรมตำมรอยเบื้องพระยุคคลบำท เกี่ยวกับ โครงกำรอันเนื่องมำกจำกพระรำชดำริ
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อให้ บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน และประชำชนทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชดำริ
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5.2 เพื่อให้ บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน และประชำชนทั่วไปหำควำมรู้แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดจำกแนวพระรำชดำริ
5.3 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับโครงกำรพระรำชดำริ
๕.๔ เพื่อให้ บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน และประชำชนทั่วไปนำหลักคิดจำกโครงกำรพระรำชดำริ
สู่กำรปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
7. เป้ำหมำย
เป้ำเหมำยเชิงปริมำณ
7.1 ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จำนวน
500 คน
7.2 ชุมชน ประชำชน ทั่วไป จำนวน 200 คน
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
7.1 ผู้บริหำร ครู บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำ ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำชุมชน และตนเองให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
9. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
10. แผนกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร
11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 900,000 บำท
1. บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน และประชำชนทั่วไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชดำริ
2. บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชนและประชำชนทั่วไป สำมำรถนำควำมรู้แนวทำงกำรประกอบอำชีพ
ด้ำนต่ำง ๆ ที่เกิดจำกแนวพระรำชดำริ
3. สถำนศึกษำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับโครงกำรพระรำชดำริ
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4. บุคลำกร นักเรียน นักศึกษำ ชุมชน และประชำชนทั่วไปนำหลักคิดจำกโครงกำรพระรำชดำริ สู่กำร
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
12. กำรติดตำมประเมินผล
12.1 ติดตำมโครงกำร
12.2 ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำพอเพียง
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
นโยบำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำของรัฐบำลเน้นปรัชญำควำมเท่ำเทียมโดยมุ่งคุณภำพให้เกิดขึ้นในเยำวชนทุกคน
ทุกพื้นที่ โดยเฉพำะในระดับอำชีวศึกษำได้วำงเป้ำหมำยในกำรผลิตนักศึกษำไทยให้เป็นมืออำชีพ โดยให้สถำนศึกษำ
มีควำมพร้อมเพื่อสนับสนุนโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน โอกำสในกำรเพิ่มพูนและ
ฝึกฝนทักษะ รวมทั้งโอกำสในกำรเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยกำหนดยุทธศำสตร์เพื่อให้สถำนศึกษำในทุกพื้นที่ ทุกขนำด
สำมำรถให้บริกำรทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเป้ำหมำยคือ
นักเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม กำรปฏิรูปครูเพื่อยกฐำนะ
ครู แ ละวิ ช ำชี พครู ใ ห้ เ ป็ น วิ ช ำชี พ ชั้น สู ง กำรจั ดกำรศึ กษำระดับ อำชีว ศึ ก ษำและกำรฝึ ก อำชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
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ตลำดแรงงำน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำทัดเทียมกับ
นำนำชำติ กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเพื่อสร้ำงทุนปัญญำของชำติและกำรเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมอำเซียน ดังนั้น วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรขนำดเล็กที่มี
ควำมขำดแคลนทรัพยำกร ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยังไม่มีมำตรฐำนเท่ำที่ควร จึงมีควำมจำเป็น
เร่งด่วนต่อกำรทรัพยำกรคุณภำพทั้งระบบ จึงได้มีโครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำน
อำชีวศึกษำ
วิทยำลัย เกษตรและเทคโนโลยี ศูน ย์ศิลปำชีพบำงไทรได้ดำเนินโครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง มำตั้งแต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ภำยใต้วงเงินงบประมำณ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ ให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำนำไปสู่กำรเพิ่มปริมำณผู้เรียนและในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เพื่อดำเนินกำร
พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
ส ำหรั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ.2559 วิ ท ยำลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ศู น ย์ ศิ ล ปำชี พ บำงไทรเล็ ง เห็ น ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำพอเพียงในสั งกัดที่ยังขำดแคลนให้ได้รับกำรพัฒนำ
คุณ ภำพอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งน ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำที่ ยิ่ ง ยื น เพื่ อ ยกระดั บ และพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรเรี ย นกำรสอน ผู้ เ รี ย น
สถำนศึกษำให้ตรงตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มปริมำณที่จะเพิ่มปริมำณและคุณภำพผู้เรียน
และพัฒนำคุณภำพครู ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ โดยให้
สถำนศึกษำ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมร่วมและกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมพัฒนำสถำนศึกษำที่สถำนศึกษำกำหนดเอง
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพสถำนศึกษำพอเพียงให้ได้คุณภำพมำตรฐำนอำชีวศึกษำโดย
4.1 มุ่งแก้ปัญหำควำมขำดแคลนที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งระบบบริหำร
จัดกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.2 พัฒนำปัจจัยสนับสนุนทำงกำรศึกษำให้มีควำมควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 เร่งรัดกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนสอนให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับสถำนศึกษำขนำดกลำงและ
ขนำดใหญ่
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
รวมเป็นเงิน 200,000 บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
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กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.
ค

ก.ย

หมำย
เหตุ

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร
สรุปโครงกำร

7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
7.1.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษำ 1 –600 คน ได้รับกำรพัฒนำ
7.1.2 จำนวนนักเรียนนักศึกษำร้อยละ 80 เข้ำสู่ควำมพร้อมในกำรจัดอำชีวศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
เชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำพอเพียงมีศักยภำพและมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกด้ำน คือ มีกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน ครูและผู้บริหำรมีคุณภำพมำตรฐำน อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมมีสภำพเอื้ออำนวยต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน สร้ำงเสริมอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่ชุมชนจนสำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้
จริง
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
9.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีคุณภำพ
9.2 มีปัจจัยสนับสนุนทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
9.3 ระดับคุณภำพกำรเรียนสอนให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่
9.4 คุณภำพชีวิตของนักเรียน นักศึกษำอยู่ในระดับที่ดี
9.5 สถำนศึกษำให้มีคุณภำพทัดเทียมสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่
9.6 มีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
9.7 สถำนศึกษำเป็นที่รู้จักของ หน่วยงำน องค์กร
9.8 มีอัตลักษณ์สถำนศึกษำที่ดี
10. ผลผลิต(Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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11. ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร โครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ
2. สอดรับนโยบำย
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 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
3. หลักกำรและเหตุผล
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้อนุมัติโครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพ
สถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนอำชีวศึกษำ ให้แก่วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร วงเงิน
300,000 บำท มุ่งเน้นแก้ปัญหำควำมขำดแคลนที่เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งระบบบริหำร
จัดกำร ครู แอละบุคลำกร พัฒนำปัจจัยสนับสนุนทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทั้งนี้วิทยำลัยได้มีกำรขับเคลื่อนโครงกำรสร้ำงเสริมคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ได้มำตรฐำนจัด
โครงกำรที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน และวิทยำลัยในทุกๆด้ำน เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน วิทยำลัยได้จัดทำโครงกำรและ
จัดงบประมำณให้ครูและผู้เรียนในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของโครงกำร
4. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
จำกโครงกำรประจำปีงบประมำณ 2558 ที่ผ่ำนมำนั้น ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
ได้รับกำรสนับสนุนงบจำกทำงวิทยำลัยฯเป็นอย่ำงดี
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5.2 พัฒนำปัจจัยสนับสนุนทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
5.3 เร่งรัดกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนสอนให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับสถำนศึกษำขนำดกลำงและ
ขนำดใหญ่
5.4 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียน นักศึกษำ
5.5 เพื่อสร้ำงสรรค์แนวทำงในกำร พัฒนำนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพทัดเทียม
สถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่
5.6 เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
5.7 เพื่อประชำสัมพันธ์ สถำนศึกษำสถำนศึกษำขนำดเล็ก
5.8 เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก โดยกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้เรียน
5.9 เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์สถำนศึกษำขนำดเล็ก
6. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
211

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
รวมเป็นเงิน 300,000 บำท
7. วิธีกำรดำเนินงำน
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559

กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.
ค

ก.ย

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร
สรุปโครงกำร
8. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
- ผู้บริหำร ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ จำนวน 300 คน
เชิงคุณภำพ
- สถำนศึกษำเกิดแนวคิดและแนวทำงกำรบริหำรงำนในกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
- นักเรียน นักศึกษำมีคุณภำพชีวิตและคุณลักษณะที่ดี
9. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีคุณภำพ
10.2 มีปัจจัยสนับสนุนทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
10.3 ระดับคุณภำพกำรเรียนสอนให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่
10.4 คุณภำพชีวิตของนักเรียน นักศึกษำอยู่ในระดับที่ดี
10.5 สถำนศึกษำให้มีคุณภำพทัดเทียมสถำนศึกษำขนำดกลำงและขนำดใหญ่
10.6 มีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
10.7 สถำนศึกษำเป็นที่รู้จักของ หน่วยงำน องค์กร
10.8 คุณภำพสถำนศึกษำขนำดเล็ก โดยกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำผู้เรียนระดับที่ดี มีควำมเหมำะสม
10.9 มีอัตลักษณ์สถำนศึกษำที่ดี
11. ผลผลิต(Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
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หมำย
เหตุ

12.ผลลัพธ์(Out come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร
โครงกำรควำมร่วมมือ
2. ผู้รับผิดชอบ นำงสำววรำรัตน์ สุขขี
3. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
4. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม 2558 – กันยำยน 2559
5. หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ให้สถำนศึกษำร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ภำครัฐ
และภำคเอกชน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนใช้ทรัพยำกรร่วมกันผลิตผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถ ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และให้ผู้เรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จึงได้ร่วมกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน จัดกำรเรี ยนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกำศนี ย บั ตรวิช ำชีพชั้น สู ง (ปวส.) เพื่อ ให้ กำรจัด กำรอำชีว ศึกษำระบบทวิ ภ ำคี ร่ว มกั บสถำนประกอบกำร
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และตอบสนองตลำดแรงงำนของสถำนประกอบกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
2. เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
4. เพื่อส่งเสริมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระหว่ำง
สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรร่วมกัน
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7. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- คณะครูและผู้บริหำร
- ตัวแทนสถำนประกอบกำร
- เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
รวม

15
40
200
255

คน
คน
คน
คน

เชิงคุณภำพ
- ผู้ร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก
- สถำนศึกษำสำมำรถขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรได้มำกขึ้น
8. กำรดำเนินกำร
-

จัดทำโครงกำร
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
จัดตั้งประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
ติดต่อประสำรงำนกับสถำนประกอบกำร
จัดลงนำมควำมร่วมมือ
สรุปผลของโครงกำร

9. งบประมำณ
จำกงบประมำณประจ ำปี ๒๕๕๙ (งบประมำณของสอศ.ที่ ไ ด้ รั บ กำรจั ด สรร) จ ำนวน 50,000 บำท
(ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อ นุ มั ติ
โครงกำร
ดำเนินงำน
ตำมโครงกำร
ส รุ ป ผ ล
รำยงำน
รำยละเอียดงบประมำณในโครงกำร
1. ครุภัณฑ์
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หมำยเหตุ

2. วัสดุ-อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม
20,000 บำท
4. ค่ำอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
20,000 บำท
5. ค่ำของที่ระลึก
10,000 บำท
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สถำนศึกษำมีสัมพันธไมตรี และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร
2. นักเรียนนักศึกษำได้เพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และมีโลกทัศน์ที่กว้ำงไกล ในกำรดำเนินงำนพัฒนำ
อำชีพตลอดจนพัฒนำตนเองและประเทศชำติ
3. สถำนศึกษำได้สร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
4. สถำนประกอบกำรได้ปฏิบัติตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ต้องกำรให้
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร โครงกำร กำรฝึกอบรมศิลปำชีพ ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่ ศูนย์ศิลปำชีพ บำงไทรฯ ขอควำมร่วมมือจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สนับสนุนกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรให้กับเยำวชน เกษตรกร และประชำชนทั่วไปที่สนใจด้ำนอำหำรจำกทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ณ ศูนย์ศิลปำชีพ บำงไทรฯ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ร่วมมือกับศูนย์ศิลปำชีพ
บำงไทรฯ ได้มอบหมำยให้วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เป็นผู้ดำเนินกำรเปิดกำรฝึกอบรม
ศิลปำชีพ แผนกอำหำรและโภชนำกำรให้ประชำชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ประกอบอำชีพต่อไป
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
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- กิจกรรมกำรฝึกอบรมใช้วัตถุดิบทำงกำรเกษตร จำนวนมำก นักเรียนนักศึกษำที่ทำโครงกำรสำมำรถนำ
ผลผลิตมำจำหน่ำย เพื่อกำรแปรรูปในโครงกำรฝึกอบรมได้
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อให้เยำวชนและประชำชน เพื่อไปได้ศึกษำวิชำชีพคหกรรมด้วยกำรฝึกปฏิบัติจริง
2. เพื่อให้เยำวชนและประชำชนทั่วไป ได้ฝึกปฏิบัติงำน กำรจำหน่ำยได้
3. เพื่อให้ประชำชนและเยำวชนวำงแผนกำรผลิต กำรจำหน่ำยและแก้ปัญหำได้
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม 2 รุ่น
200,000
บำท
6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำร
2. รับสมัคร
3. ดำเนินกำรฝึกอบรม
4. สรุปผลกำรดำเนินงำน
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมวิชำชีพคหกรรม ด้ำนอำหำรและโภชนำกำร ทั้งเยำวชนและประชำชน
ทั่วไป จำนวน 200 คน
เชิงคุณภำพ
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้ฝึกอบรมกำรทำอำหำรไทย ขนมไทย อำหำรว่ำง กำรถนอมอำหำร กำร
แกะสลักผัก ผลไม้ กำรจัดดอกไม้ กำรทำขนม กำรทำเบเกอรี่ และกำรจัดโต๊ะอำหำรและกำรบริกำร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ : แผนกอำหำรและโภชนำกำร วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.เสนอโครงกำร
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2.ดำเนินกำร
ฝึกอบรม
3.สรุปและ
ประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เยำวชนและประชำชนทั่วไป มีควำมรู้ ด้ำนวิชำชีพคหกรรม สำมำรถนำควำมรู้ไปปรับใช้ ในกระบวนกำร
ผลิต กำรออกแบบ กำรบรรจุภัณฑ์ จัดหำช่องทำง กำรจำหน่ำย สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ ให้กับตนเองได้
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร
โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
217

 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำเป็น มีกำร
พั ฒ นำทั ก ษะและกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบ จ ำเป็ น จะต้ อ งมี ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่
หลำกหลำย เช่น กำรจัดทำโครงกำรวิทยำศำสตร์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถแสดงศักยภำพทำงควำมคิด
อย่ำงเป็นระบบของผู้เรียน โดยอำศัยหลักกำรและกระบวนกำร
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. จัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยโดยอำศัยหลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
2. ผู้เรียนมีกำรประยุกต์หลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ
3. เพื่อเรียนสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์
60,000 บำท
6. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
มีจำนวนชิ้นงำน โครงงำนวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนกำรทดลองวิจัย 2 โครงกำร ที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน รำยวิชำวิทยำศำสตร์ วิชำชีพพื้นฐำน
เชิงคุณภำพ
นักเรียน นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ รู้จักกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เน้นกำรปฏิบัติจริง
กำรศึกษำดูงำนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์จริงให้กับตนเอง มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมสมรรถนะของรำยวิชำ และ
ตรงตำมหลักสูตร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ : วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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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.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกำร
3.สรุปและ
ประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 นักเรียนสำมำรถประยุกต์เทคนิควิธีกำรในกำรเรียนมำใช้ให้เหมำะสมกับกำรจัดทำโครงกำร
วิทยำศำสตร์
9.2 มีชิ้นงำน (โครงงำนวิทยำศำสตร์) ที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ รำยวิชำชีพ
พื้นฐำน
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร
โครงกำรอบรมเห็ดฟำงในตะกร้ำ
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มีพื้นที่ที่ใช้เพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรทดลอง และกำร
เผยแพร่สู่ครัวเรือนเกษตรกร มีศักยภำพในกำรผลิตพืชเพื่อเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจได้ โดยให้นักศึกษำได้ร่วมศึกษำ
ทดลอง และผลิตเพื่อเป็นรำยได้ในระหว่ำงเรียน และสำมำรถพัฒนำเป็นมืออำชีพในอนำคต
ปัจจุบัน กำรผลิตก้อนเชื้อเห็ด ที่มีมำตรฐำนและเหมำะสมต่อท้องถิ่นมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร แนวทำงหนึ่งคือ สถำนศึกษำจำเป็นต้องผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ โรงเรียน และ
ชุมชนเครือข่ำย เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต เรียนรู้เรื่องกำรรักษำเห็ด กำรขยำยพันธุ์ และเป็นหัวเชื้อเพื่อกำร
จำหน่ำยได้ต่อไป
3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. สร้ำงรำยได้ให้แก่สถำนศึกษำ
2. นำผลผลิตมำใช้ในกำรประกอบอำหำรให้แก่นักเรียนในโครงกำรเกษตรยังชีพ
3. เป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ ฝึกทักษะ ประสบกำรณ์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษำ เกษตรกรและประชำชน
ทั่วไปที่สนใจเข้ำมำเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
1. ค่ำวัสดุ
รำยกำร

จำนวน

- ขี้เลื่อย
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รำคำ
22,000-

รวม
22,000-
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- รำละเอียด
- ยิบซั่ม
- ปูนขำว
- หัวเชื้อเห็ด
- แอลกอฮอล์
- ดีเกลือ

4 กส.
3 กส.
5 กส.
200 ขวด
6 ขวด
1 กส.

7005001001040625

2,8001,5005002,00024062529,665-

700.501.00601201,000-

2,1002,5003,0002404801,0009,32038,985-

รวม
ค่ำอุปกรณ์
- ถุงบรรจุก้อน
- คอขวด
- ฝำประหยัดสำลี
- หนังยำง
- สำลี
- ถุงบรรจุเห็ดจำหน่ำย

30 กก.
5,000 อัน
3,000 อัน
4 ถุง
4 กส.
รวม
รวมทั้งหมด

6. วิธีกำรดำเนินงำน
1. เสนอโครงกำร
2. ดำเนินตำมโครงกำร
3. จำหน่ำยผลผลิตเห็ด
4. สรุปผลและประเมินผลตำมโครงกำร
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลำสติก จำนวน 10,000 ก้อน
2. โดยแบ่งกำรผลิตก้อนเห็ดออกเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 1,000 ก้อน
3. จำหน่ำยก้อนให้แก่ผู้ที่สนใจรำคำก้อนละ 7 บำท จำหน่ำยดอกเห็ดนำงรม-นำงฟ้ำกิโลกรัมละ 40 บำท
4. จำหน่ำยเห็ดหูหนูกิโลกรัมละ 45 บำท จำหน่ำยเห็ดขอนขำวกิโลกรัมละ 70 บำท
เชิงคุณภำพ
1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงพลำสติก ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนนักศึกษำ ระดับปวช. ปวส. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
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8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ : วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

1.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกำร
3.สรุปและ
ประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้ จำนวน 10,000 ก้อน แบ่งออกเป็น
- จำหน่ำยก้อนเชื้อจำนวน 3,000 ก้อน ๆ ละ 6 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
- เปิดและเก็บดอกเห็ดนำงรม – นำงฟ้ำ จำหน่ำย 3,000 ก้อน ๆ ละ 0.3 กก.รวม 600 กก. จำหน่ำย
กก.ละ 30 บำท เป็นเงิน 18,000 บำท
- เปิดและเก็บดอกเห็ดหูหนู จำหน่ำย 1,000 ก้อน ๆ ละ 0.3 กก.รวม 300 กก. จำหน่ำยกก.ละ 30
บำท เป็นเงิน 9,000 บำท
- เปิดและเก็บดอกเห็ดขอนขำว จำหน่ำย 1,000 ก้อน ๆ ละ 0.3 กก.รวม 300 กก. จำหน่ำยกก.ละ 50
บำท เป็นเงิน 12,00 บำท
- รวมมีรำยได้ 18,000 + 18,000 + 9,000 + 12,000 = 48,900 บำท คำดว่ำมีกำไรสุทธิ 48,900 –
38,985 = 9,915 บำท
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-
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แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร
กำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงงำนวิทยำศำสตร์
1. สอดรับนโยบำย
 นโยบำยชำติ
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
 ประกันคุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่
 ประกันคุณภำพภำยนอก ตัวบ่งชี้ที่
2. หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหำเป็น มีกำร
พั ฒ นำทั ก ษะและกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบ จ ำเป็ น จะต้ อ งมี ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนที่
หลำกหลำย เช่น กำรจัดทำโครงกำรวิทยำศำสตร์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถแสดงศักยภำพทำงควำมคิด
อย่ำงเป็นระบบของผู้เรียน โดยอำศัยหลักกำรและกระบวนกำร
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3. ข้อเสนอแนะผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่ผ่ำนมำ
4. วัตถุประสงค์โครงกำร
1. จัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยโดยอำศัยหลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
2. ผู้เรียนมีกำรประยุกต์หลักกำรและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ
3. ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ ศึกษำค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย
5. แหล่ง/รำยละเอียดงบประมำณที่ดำเนินงำน
วิทยำลัยฯ จัดสรรให้
1. ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์
26,000 บำท
6. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. มีจำนวนชิ้นงำนโครงกำรวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนกำรทดลองวิจัย 2 โครงกำร ที่เกิดจำกจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ วิชำชีพพื้นฐำน
เชิงคุณภำพ
นักเรียน นักศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ รู้จักกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เน้นกำรปฏิบัติจริง
กำรศกึษำดูงำนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์จริงให้กับตนเอง มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์กำรตรงตำมสมรรถนะ
ของรำยวิชำ และตรงตำมหลักสูตร
8. ระยะเวลำ/สถำนที่ดำเนินกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ปี : 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
สถำนที่ : วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร

แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2559
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
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.เสนอโครงกำร
2.ดำเนินกำร
3.สรุปและ
ประเมินผล
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
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หมำยเหตุ

9.1 นักเรียนสำมำรถประยุกต์เทคนิควิธีกำรในกำรเรียนมำใช้ให้เหมำะสมกับกำรจัดทำโครงงำน
วิทยำศำสตร์
9.2 มีชิ้นงำน (โครงงำนวิทยำศำสตร์) ที่เกิดจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ รำยวิชำชีพ
พื้นฐำน
10. ผลผลิต (Out put)/ตัวป้อน (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
11. ผลลัพธ์ (Out Come) (เทียบเป็นอัตรำร้อยละ)
-

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงกำร
ผู้รับผิดชอบ

:
:

กำรสัมมนำวิชำกำรกลุ่มนักศึกษำเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
นำยสุเมฒ นำมวงค์
ฝ่ำยวิชำกำร
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1. สอดรับนโยบำย
นโยบำยชำติ
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
นโยบำยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประกันคุณภำพภำยใน
ประกันคุณภำพภำยนอก
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงได้เปิดทำกำรเรียนกำรสอนเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ได้
เปิดโอกำสให้บุคคลวัยทำงำน ผู้ประกอบอำชีพ/ผู้มีงำนทำ หรือประชำชน ผู้สนใจโดยทั่วไปที่ต้องกำรศึกษำต่อ เพื่อ
พัฒนำศักยภำพตนในอำชีพต่ำงๆ สำมำรถนำหลักฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่สั่งสมหรือเรียนรู้จำกนอกระบบ
หรือตำมอัธยำศัย มำขอรับกำรประเมินเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์เป็นหน่ วยกิตนั้น เพื่อเป็นกำรยกระดับ
กำรศึกษำของประชำชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้จัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนนักศึกษำกลุ่มเทียบโอนฯ ได้พัฒนำควำมรู้และเพิ่มทักษะ
วิชำชีพ ให้กับนักศึกษำเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ และให้ นักเรียนนักศึกษำได้มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงกันและศึกษำดูงำนในต่ำงแดน จึงจัดให้มีกำรสัมมนำวิชำกำรขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำควำมรู้และเพิ่มทักษะวิชำชีพ ให้กับนักศึกษำเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ
2. ให้นักเรียนนักศึกษำที่เข้ำร่วมสัมมนำได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน
3. เพื่อศึกษำดูงำนเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในอนำคต
4. งบประมำณ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
300,000
บำท
5. วิธีดำเนินงำน
5.1 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
5.2 ประชุมวำงแผน
5.๓ ดำเนินงำนตำมโครงกำร
5.4 สรุปประเมินผล
6. เป้ำหมำย
6.1 เชิงปริมำณ
- นักเรียนนักศึกษำกลุ่มเทียบโอนฯ
6.2 เชิงคุณภำพ
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- นักเรียน นักศึกษำได้รับควำมรู้จำกกำรสัมมนำวิชำกำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตใน
อนำคต
7. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
8. ระยะเวลำดำเนินดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2558 - 30 กันยำยน 2559
แผนงำน/กิจกรรมดำเนินกำร
กิจกรรม
ปีงบประมำณ 2559
ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ก.ค. ส.ค..-กย.
เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินกำรตำมโครงกำร
สรุปประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1 นักเรียนนักศึกษำได้พัฒนำควำมรู้และเพิ่มทักษะวิชำชีพ
9.2 นักเรียนนักศึกษำที่เข้ำร่วมสัมมนำได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน
9.3 นักเรียนนักศึกษำได้ศึกษำดูงำนเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในอนำคต
10. กำรติดตำมและประเมินผล
ประเมินผลโครงกำรหลังเสร็จสิ้นโครงกำรโดย
10.1 สรุปผลเป็นรูปเล่ม
10.2 สรุปผลจำกแบบสอบถำม
10.3 สรุปผลจำกกำรดำเนินกิจกรรม
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หมำยเหตุ

วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
โครงกำร งำนทวิภำคี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงกำร จัดทำแผนกำรฝึก อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
งำนที่รับผิดชอบ งำนทวิภำคี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุกัลยำ ตอเงิน
หลักกำรและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ให้สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนใช้
ทรัพยำกรร่วมกันผลิตผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ในกำรจัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีนั้นแผนกวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนต้องมีกำรจัดทำแผนกำรฝึกเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคีของสำขำวิชำ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรจัดทำโครงกำรจัดทำแผนฝึกอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
ของสำขำวิชำเพื่อให้ จัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรกำหนดจึงได้ดำเนินงำนโครงกำร
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อร่วมกำหนดแผนกำรฝึกของแผนกวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5.2 เพื่อให้สถำนประกอบกำรหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำในกำรจัดทำแผนกำรฝึกของวิทยำลัย
5.3 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
5.4 เพื่อปฏิบั ติตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำที่ต้องกำรให้ สถำนศึกษำจัด
กำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร และสถำนประกอบกำร
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7. เป้ำหมำย
7.1 คณะผู้บริหำร
จำนวน
5
7.2 ตัวแทนสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนภำครัฐ จำนวน
40
7.3 ครู เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ
จำนวน
50
รวม
จำนวน
95
8. เป้ำหมำยผู้รับบริกำร
8.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
8.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดีมำก

คน
คน
คน
คน

9. วิธีกำรดำเนินกำร
1. จัดทำโครงกำร
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
3. จัดประชุมคณะกรรมกำร ดำเนินงำน เพื่อแบ่งงำนและภำระงำน
4. ติดต่อประสำนงำนกับสถำนประกอบกำร
5. จัดลงนำมควำมร่วมมือ
6. สรุปโครงกำร
10. ระยะเวลำดำเนินงำน
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 1 ปี เริ่มจำก 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559
11. แผนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม

ปีงบประมำณ 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสนอโครงกำร
อนุมัติโครงกำร
ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
สรุปโครงกำร
รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร จำนวน 50,000 บำท
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร รวมเป็นเงิน 50,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน 10,000 บำท
(2) ค่ำอำหำรกลำงวัน
เป็นเงิน 20,000 บำท
(3) ค่ำป้ำยโครงกำร เอกสำรในกำรจัดงำน จัดตกแต่งสถำนที่
เป็นเงิน 10,000 บำท
(4) ค่ำของที่ระลึก
เป็นเงิน 10,000 บำท
12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 ร่ ว มกำหนดแผนกำรฝึ กของแผนกวิช ำให้ ส อดคล้ องกับมำตรฐำนวิช ำชีพและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
12.2 สถำนประกอบกำรหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำในกำรจัดทำแผนกำรฝึกของวิทยำลัย
12.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนประกอบกำร
12.4 ปฏิบัติตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ต้องกำรให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

แบบเสนอโครงกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1. ชื่อโครงกำร จัดซื้อรถนั่งโดยสำรไม่เกิน 15 ที่นั่ง
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
3. ผู้รับผิดชอบโครงกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
4. หลักกำรและเหตุผล
วิทยำลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ศูน ย์ศิล ปำชี พบำงไทร สั ง กัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำ
ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสำยวิชำชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษำหลักสูตรภำคปกติ วิชำชีพระยะสั้น หลักสูตร
ทวิภำคีหรือเทียบโอนประสบกำรณ์วิชำชีพ งำนบริกำรวิชำชีพ กำรดำเนินงำนดังกล่ำวนั้นต้องมีกำรเดินทำงออกไป
ยังชุมชน เพื่อให้บริกำรวิชำชีพ นิเทศติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน นักศึกษำ ที่ออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่วิทยำลัยฯ ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน และกำรบริกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่วิทยำลัย ฯได้มอบหมำย ซึ่งกำรใช้ยำนพำหนะในวิทยำลัยฯ ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรแก่บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ต้องเดินทำงปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบำยวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว
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ดังนั้นต้องขอให้มีกำรจัดซื้อยำนพำหนะ เพื่อดำเนินกำรบริกำรบุคลำกรที่ต้องเดินทำงไปปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย นำไปสู่ควำมรวดเร็วในกำรติดตำมนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์ กำรให้บริกำร
วิชำชีพ ตำมนโยบำยของวิทยำลัยฯ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
5. วัตถุประสงค์โครงกำร
5.1 เพื่อใช้ในกำรออกติดตำมกำรฝึกประสบกำรณ์นักเรียน นักศึกษำทุกหลักสูตรของวิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
5.2 เพื่อใช้ในกำรออกฝึกบริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน
5.3 เพื่อใช้ในงำนปฏิบัติรำชกำรและลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร
5.4 เพื่อใช้ในงำนติดตำมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน นักศึกษำตำมนโยบำยลดปัญหำออกกลำงคัน
6. สถำนที่ดำเนินกำร
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
7. เป้ำหมำยโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำจำนวน ๓00 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรติดตำม นิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง
2. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน นักศึกษำได้ออกฝึกบริกำรวิชำชีพสู่ชุมชน
3. มีรถใช้บริกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรออกปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. มีรถบริกำรใช้ในงำนปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์
ศิลปำชีพบำงไทร
8. วิธีดำเนินกำร
1. วำงแผนกำรดำเนินงำน
2. จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อของบประมำณสนับสนุน
3 .แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบและประสำนงำน
4. ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบและให้ควำมเห็นชอบ
5. ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6. ประเมินผลงำนโครงกำร
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9. ระยะเวลำดำเนินกำร
ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร ตั้งแต่วันที่ 13 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559
ณ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
10. แผนดำเนินงำน
กิจกรรม
ต.
ค

พ.ย ธ.
ค

ปีงบประมำณ
ม. ก.พ มี. เม. พ.ค มิ.
ค
ค ย .
ย

หมำยเหตุ
ก.
ค

ส.ค ก.
ย

1.วำงแผนกำรดำเนินงำน
2.จัดทำโครงกำรเสนอเพื่อขอ
งบประมำณสนับสนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
และประสำนงำน
4.ประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ คณะครู เพื่อรับทรำบ
และให้ควำมเห็นชอบ
5.ดำเนินงำนตำมแผนงำน
6.ประเมินผลงำนโครงกำร
11.รำยละเอียดงบประมำณของโครงกำร
โครงกำรจัดซื้อรถนั่งโดยสำรไม่เกิน 15 ที่นั่ง

จำนวนเงิน 1,432,000 บำท

12.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปำชีพบำงไทรมียำนพำหนะให้บริกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงรวดเร็วและมีควำมปลอดภัย ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดประสบ
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น สำมำรถออกปฏิบัติหน้ำที่กำรติดตำมกำรฝึกประสบกำรณ์ วิชำชีพของนักเรียน นักศึกษำทั้ง
ภำคปกติและนักศึกษำทวิภำคี
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