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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

                   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์นี้ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้ประสานกับฝ่ายแผนกวิชาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท ารายละเอียดโครงการต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของ
กรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อนโยบายของวิทยาลัยฯ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งแผนกวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จะได้ใช้แผนการปฏิบัติงานนี้ให้เป็น
ประโยชน์ในการบริหารโครงการ ที่ได้จัดท าไว้ตามวัตถุประสงค์เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประชาสัมพันธ์ สรุปรายงาน
และประเมินโครงการเพ่ือเตรียมพร้อมรอรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก สู่การประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากลต่อไป 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือส าหรับการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ งบประมาณ           
ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละงาน โครงการ โดยได้ค านึงถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประหยัดตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนจัดสรร
งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                    

                   สุดท้ายนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ใคร่ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

กันยายน 2560      



 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 

 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้  

มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
    ของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  
    และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน 
    วิชาชีพ 

อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. จัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2. ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
4. พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์  
    และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
7. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ด าเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ี 
    คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

วิสัยทศัน์  พันธกจิ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ภารกิจและนโยบาย 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์    
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 ๑) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
๑.๑) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

  ๑.๒) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล  
                การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ   
                กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

๑.๓) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นท่ีและภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
๑.๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
๑.๕) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และ 

                ผู้ปกครอง  
 ๒) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
  ๒.๑) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  

๒.๒) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม  
๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จ านวน ๔ แห่ง  
  ๒.๓) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 

๒.๔) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด 
      หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๕) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย 

                รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา  
                เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิ 
                สติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

๒.๖) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ อาชีวะวัย 
                แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   
                เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re   
                Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
 

ภารกิจและนโยบาย ในระยะ 15 ป ี
(พ.ศ. 2555 - 2569) 
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๒.๗) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.   และ 
                ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

๒.๘) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ 
      อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
๒.๙) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ 

                พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
 ๓) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

๓.๑) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ 
      ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู    รุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการ
ประเมินณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  ตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ , วัยท างาน, สูงวัย,  
สตรี ฯลฯ  
- ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนการสอน 
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

๓.๒) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถใน 
       การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง

หน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถ
ด้านนวัตกรรม/สิ่ งประดิษฐ์  การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน 
Competency Based  Technology Based Green Technology  และCreative 
economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ 
สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
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๓.๓) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program 

(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

๔) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๔.๑) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web 

Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
๔.๒) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ 

Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้
เพียงพอ  

๔.๓) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

๔.๔) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง 
   อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
-  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
-  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และUNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น   
  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

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

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล              บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ที่ดี                   ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                  ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น          หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า  พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา  6.  เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
2. พัฒนาครูและองค์กร   7.  สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี   8.  ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
4. น าสิ่งดีดีสู่สังคม    9.  เน้นท างานประสานชุมชน 
5. พัฒนาโดยใช้ (นวัตกรรม) เทคโนโลยี 10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
 

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย ์
 
       

ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์                       
  “เรียนดี  มีฝีมือ  ยึดถือวินัย  รับใช้สังคม” 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  เปิดโอกาสทางการ

ศึกษาอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง  สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  งานฟาร์มและ
โรงงาน  พัฒนาอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
3. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่เวทีสากล 
4. พัฒนางานฟาร์มและงานโรงงานให้เป็นเชิงธุรกิจ และเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพของ 

ผู้เรียน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  ภายใต้แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่หลากหลาย    

เอกลักษณ์ 
“บริการวิชาชีพเกษตรสู่ชุมชน”  

อัตลักษณ์ 
“มีจิตสาธารณะ” 

จุดเด่น 
“ความรับผิดชอบ  รอบรู้  สู้งาน  บริการดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม” 

                               
 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เอกลักษณ ์ อตัลักษณ์  จุดเด่น 
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ประวัต ิความเป็นมา และข้อมลูด้านอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย ์
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าประมาณ 1 กิโลเมตร ติดกับวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ที่ตั้ง เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสายบุรีรัมย์–ประโคนชัย ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 321 ไร่ มีไร่ฝึกนักศึกษา 871.88 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านสามศิลา ต าบลหิน
เหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง และต าบลสระบัว อ าเภอแคนดง ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 40 กิโลเมตร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่างๆ และมีการด าเนินงานที่ผ่านมา  ดังนี้ 

ปี  พ.ศ. รายละเอียด 
พ.ศ.  2474 – 2480 -  เปิดสอนระดับประถมวิสามัญเกษตรกรรม  ( ป.4 – ป. 5)  โดยใช้เงินสะสมศึกษาพลี  

และเงินช่วยประถมศึกษา 
พ.ศ.  2481 -  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมบุรีรัมย์ 

พ.ศ.  2481 – 2493 -  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแผนกเกษตรกรรม 
พ.ศ.  2494 – 2505 -  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม 
พ.ศ.  2506-2523

  
-  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายอาชีพแผนกเกษตรกรรม รับนักเรียนที่ส าเร็จ  
ม.ศ. 3  หรือ  ม.  6  เดิม  หลักสูตร  3 ปี 

พ.ศ.  2513 – 2518 -  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาแผนกฝึกหัดครูเกษตรกรรม (ปกศ.เกษตร) 
พ.ศ.  2519 – ปัจจุบัน -  ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ 

-  จัดตั้งไร่ฝึกนักศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียน  นักศึกษา 
พ.ศ. 2519- ปัจจุบัน -  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม (ปวส.เกษตร) 
พ.ศ. 2520-  2526 -  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิเศษ  แผนกเกษตรกรรม  โดยรับผู้ที่จบ 

มศ. 5  หลักสูตร  1  ปี 
พ.ศ.  2520 – ปัจจุบัน -  ด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 
พ.ศ.  2522 – ปัจจุบัน -  ด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่ 
พ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน -  เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม รับผู้ส าเร็จ

การศึกษา ม.3  หรือเทียบเท่าหลักสูตร  3  ปี 
พ.ศ. 2525 -  มูลนิธิวิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์  ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 

2525 
พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน -  เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พิเศษ)(ปวช. พิเศษ)  ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ชนบท (อศ.กช.) 



8 

 
ปี  พ.ศ. รายละเอียด 

พ.ศ. 2528 – 2540 -  เปิดด าเนินการศูนย์สาธิตและขยายพันธุ์ไม้ผลที่บริเวณท้ายเขื่อนล านางรอง  อ าเภอโนน
ดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พ.ศ.  2529 -  ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2530 -  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน -  เปิดสอนสาขาวิชานอกภาคเกษตร ในระดับ ปวช. และ ปวส. 
พ.ศ. 2539 -  เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2540 -  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือชีวิตที่ศูนย์สาธิตและขยายพันธุ์ไม้

ผล อ าเภอ โนนดินแดง ตามข้อตกลงร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษากับบริษัทสยามแอด
วานซ์ เอ็คยูเคชั่น 2000 จ ากัด (SAE 2000) 

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน -  เปิดสอนนักเรียนระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี ตามโครงการปฏิรูป
การศึกษา เกษตรเพื่อชีวิต 

พ.ศ. 2543 -  ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรีทั้ง
สถานศึกษาและนักศึกษา 

พ.ศ. 2546 -  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ตามข้อก าหนดของ Codex 
Alimentarus Recommended International Code of Parctice General Principles 
of Food Hygiene [CAC/RCP 1-1969,Rve.3 1997,Amended1999] 
-  โรงงานผลิตน้ าดื่มเพ่ือการบริโภค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ผ่านการ
ตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2549 -  ได้รับคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ปีการศึกษา  2548 
-  นายส าราญ  กมล  ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา  2548 

พ.ศ. 2551 - สนับสนุนและผลักดันในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง              
โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 

พ.ศ. 2552 - ได้รับมอบโล่ (ทองค า 99.99%) จากกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องจากสถานศึกษาจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง 
ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา  2543,  2548,  2552 

พ.ศ.  2553 -  ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง  2553” 

พ.ศ.  2554 -  ชนะเลิศการประกวดหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ         
ครั้งที่  32  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
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ปี  พ.ศ. รายละเอียด 

พ.ศ.  2555 -  ชนะเลิศหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่นระดับภาค ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) ครั้งที่ 34  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ                               
-  ชนะเลิศหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่นระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อกท.) ครั้งที่ 34  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี                    
-  ชนะเลิศการประกวดบ้านพักนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ “หมู่บ้านปฏิรูป บ้านพัก
นักเรียน นักศึกษา” ระดับภาค                                                                        
-  ชนะเลิศการประกวดบ้านพักนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการ “หมู่บ้านปฏิรูป บ้านพัก
นักเรียน นักศึกษา” ระดับชาติ  
-  ได้รับเลือกเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดีเด่น ครั้งที่ 34  ณ  วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ                                                                         

-  ได้รับเลือกเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดีเด่น ครั้งที่ 34  ณ  วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

พ.ศ.  2556 - ชนะเลิศอันดับที่ 2 การคัดเลือกสมาชิก  อกท. ดีเด่นระดับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
- ชนะเลิศอันดับที่ 3  หน่วย อกท. ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่  35  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
- ชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนการประกวด แสดง  และแข่งขันทักษะ   
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อกท.) ครั้งที่ 35  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 

- หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น  การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต 
แห่งประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 35  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  ด้านการอาชีวศึกษา  
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับดี 
- นายสัมพันธ์  ขอบคุณรัมย์  ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
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ปี  พ.ศ. รายละเอียด 

พ.ศ.  2557 - สมาชิกดีเด่นระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 36  ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุบลราชธานี นายฉัตรชัย จันทร์สว่าง 

- หน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น ระดับชาติ ระหว่างการร่วมงานประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 – 19 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
- ชนะเลิศคะแนนรวมแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  
- นางสาวนุชจรี หรี่เรไร นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
ดีเด่น อกท.ระดับชาติ 

พ.ศ.  2558 - นายฉัตรชัย  จันทร์สว่าง นกัศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น
นายกเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- นายฉัตรชัย  จันทร์สว่าง นกัศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 
รองนายกเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ 
- นายพิชชาธร  ไตรสอน นักศึกษา ชั้น ปวช. สาขาวิชาผลติสัตว์น้ า ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนนักกีฬากรีฑา เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน 2015 Special Olympics World Summer 
Games ณ กรุงลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 5 
สิงหาคม 2558 จากการเข้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ  ดังนี้ วิ่ง 4X100 เมตร ได้เหรียญทอง,  
วิ่ง 800 เมตร ได้เหรียญเงิน และวิ่ง 1,500 เมตร ได้เหรียญเงิน 

พ.ศ.  2559 - นายภากร  หมั่นประโคน นักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างกลเกษตร ได้รับพิจารณา
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.ศ.  2560 - ชนะเลิศคะแนนรวมแข่งขันทักษะ อันดับ 1 งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี 
 
 



11 

 
ปี  พ.ศ. รายละเอียด 

พ.ศ.  2560 - ชนะเลิศหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น อันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างการ
ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ครั้งที่ 39 
ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 
- ชนะเลิศหน่วยร่วมกิจกรรมดีเด่น ระดับภาค ระหว่างการร่วมงานประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 19 – 22 
พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
- นายธีรวัฒน์ สุขใส นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น
ระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์               
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 39  ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี  

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
  

ชื่อภาษาอังกฤษ Buriram College  of  Agriculture and Technology 
  

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 67  หมู่ที่  1  ต าบลอิสาณ  อ าเภอเมืองเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 
 
โทรศัพท์  โทร 044-611159 , 616748   
 
โทรสาร   โทร 044 – 611899 
 
เว็บไซต์   www.bcat.ac.th  
 
เครื่องหมาย  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bcat.ac.th/
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เนื้อที่ของสถานศึกษา  321 ไร่ .......-.........งาน.......-..........ตารางวา 
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  153  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น ..............-...............ห้อง ได้แก่ 
1. อาคารเรียน    จ านวน  18 หลัง  -  ห้อง 
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  จ านวน  16 หลัง  -  ห้อง 
3. อาคารโรงฝึกงาน   จ านวน  3 หลัง  -  ห้อง 
4. อาคารอ านวยการ   จ านวน  1 หลัง  -  ห้อง 
5. อาคารโรงอาหาร   จ านวน  3 หลัง  -  ห้อง 
6. อาคารอเนกประสงค์    จ านวน  9 หลัง  -  ห้อง 
7. อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  จ านวน  1 หลัง  -  ห้อง 
8. อาคารกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน  1 หลัง  -  ห้อง 
9. อาคารห้องสมุด/ศูนย์วิทยบริการ จ านวน  1 หลัง  -  ห้อง 
10. โรงเรือนพืช    จ านวน  1 หลัง  -  ห้อง 
11. โรงเรือนสัตว์/ประมง   จ านวน  12 หลัง  -  ห้อง 
12. บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน  1 หลัง  -  ห้อง 
13. บ้านพักครู    จ านวน  56 หลัง  -  ห้อง 
14. บ้านพักนักศึกษา   จ านวน  30 หลัง  -  ห้อง 
สีประจ า : เขียว  ขาว  เหลือง 

 ต้นไม้ : ต้นนนทรีย์   
 สัญลักษณ์ประจ าวิทยาลัยฯ : พระพิรุณทรงนาค   

เพลงของสถานศึกษา : มาร์ทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์   
อักษรย่อของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ : วษท.บร 
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เรือ่ง/รายการ

สารบญั



 

แผนกวิชาการโรงแรม (MEP)

นางสาวเมทนิี สิงหน์าม

งานโรงอาหารโครงการปฏริปูการศึกษาเกษตรเพ่ือชวีิต

นางสาวศิริลักษณ์ ลอยทอง

งานยานพาหนะ

นายนันทวุธ อนุพนัธ์

งานควบคุมภายใน

นางสาวจินตนา ทองเลิศ

แผนกวิชาเทคโนโลยีส านักงาน

นางขวัญใจ เพช็ร์ศรี

แผนภมูโิครงสร้างการบริหาร

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุีรัมย ์ประจ าปงีบประมาณ 2560

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คณะกรรมการวทิยาลยั
นายสุกุล   สุวรรณธาดา

นางเพชรินทร์ สมสะอาด

รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ รองผู้อ านวยการพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

นายอดุลย์ ผิวผัน นายส ารวย ยอดเยี่ยมแดร นายชูชีพ เหมือนพร้อม นายสุรชาติ กีรติตระกูล

นายบญัชา ธาตุชัย

งานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนและงบประมาณ งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน แผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวสุชารัตน์  ไพรงาม นางสาวพอใจ ทราบรัมย์ นายเกรียงศักด์ิ  ตะกะศิลา นางศุกลรัตน์ โสดากุล

นางนันทพร ธาตุชัย

งานบุคลากร งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ งานครทูี่ปรกึษา งานวัดผลและประเมินผล แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสวัสด์ิ กลับทบัลังค์ นายกฤษดา  ดีด้วยชาติ นางวิถุดา อ้นศรีวงค์ นางภมินต์ภรณ์ จริตรัมย์

นายอุทศิ  บญุาน

งานการเงิน งานความรว่มมือ งานปกครอง งานวิทยบรกิารและห้องสมุด แผนกวิชาประมง

นางขวัญใจ  เพช็ร์ศรี นายนินนาท  วานิชยากร นายสมัคร  นรินทร์รัมย์ นางสิริพร  วรรณมาศ

นางรังสินันท ์กีรติตระกูล

งานการบัญชี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานแนะแนวอาชพีและการจัดหางาน งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชาชา่งกลเกษตร

นางสาวพชัราภรณ์ ก าจร นางรังสินันท ์กีรติตระกูล นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ นายเอกสิทธิ์  สมคุณา

นายกฤษดา ดีด้วยชาติ

งานพัสดุ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดษิฐ์ งานสวัสดกิารนักเรยีนนักศึกษา งานสื่อการเรยีนการสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นายพรพทิกัษ์ ซ่าอินทร์ นายจิรกฤตย์ จิรวัฒน์ภาคน์ นายเกรียงศักด์ิ  ตะกะศิลา นายบญุส่ง  ด าเอี่ยมดี

นางสาวพชัราภรณ์ ก าจร

งานอาคารสถานที่ งานส่งเสรมิผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ งานโครงการพิเศษและบรกิารชมุชน โครงการอาชวีศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) แผนกวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

นายอุทศิ บญุนาน นางจินตนา ทองเลิศ นายอุทศิ บญุนาน นายพสิิทธิ์ ด าริหรั์มย์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

งานทะเบียน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชวีศึกษา งานโครงการชวีวิถีเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน งานหลักสูตรปรญิญาตรเีทคโนโลยีบัณฑิต แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวลัดดาวัลย์ สืบจิตต์ นางสิรินธร มหาพรหม นายบญัชา ธาตุชัย นายธนพนธ์ ธิสงค์

นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข คณะกรรมการ นายสุเนตร แก้วบตุรดี นายอุทศิ บญุนาน นางสิริพร วรรณมาศ

งานประชาสัมพันธ์ งานฟารม์และโรงงาน งานกิจกรรมลูกเสือ งานฝึกอบรมระยะสั้น
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6.1 อัตราก าลัง ป ี2560     ข้อมูล ณ วนัที่ 1  ตุลาคม 2560

ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร

อัตราก าลังของ วทิยาลันเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์    มีบคุลากรทั้งสิ้น  146 คน

ก. ข้าราชการ 55 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 48 คน

3 บุคลากรทางการศึกษา 2 คน

ข. ลูกจ้างประจ า 11 คน

1 ท าหน้าที่สอน - คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 11 คน

ค. พนักงานราชการ 9 คน

1 ท าหน้าที่สอน 8 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 1 คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 71 คน

1 ท าหน้าที่สอน 29 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 42 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน 1 คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 1 คน

1 ข้าราชการ 1 คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

6.2 ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรบัผิดชอบ

6.2.1. ข้าราชการ รวม 49 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ที่

1 นายสุกลุ  สุวรรณธาดา ผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมย์ -

2 นายอดุลย์  ผิวผัน รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร -

3 นายส ารวย  ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -

4 นายชูชีพ  เหมือนพร้อม รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัมนากจิการนักเรียนนักศึกษา -

5 นายสุรชาติ  กรีติตระกลู รองผู้อ านวยการช านาญการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ -

6 นางเพชรินทร์  สมสะอาด ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ โรงเพาะเหด็

7 นายเกรียงศักด์ิ  ตะกะศิลา ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา

8 นายพรพิทักษ์  ซ่าอนิทร์ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์

9 น.ส.บญุมี  ถือความสัตย์ ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ งานฟาร์มไม้ประดับ

10 นายสมพร  โพธิก์ าเนิด ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ไร่ฝึกนักศึกษา

11 นางวนิดา  จนัทร์มูล ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ งานฟาร์มปลูกพืชไม่ใช้ดิน

12 นางสาวลัดดาวัลย์  สืบจติต์ ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ งานทะเบยีน

13 นางสาวศรัสนันทร์  ศรีตะสสังข์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ งานฟาร์มไม้ผล

14 นางสาวจนิตนา  ทองเลิศ ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ งานส่งเสริมผลผลิตฯ/ผู้ช่วยงานบคุลากร

15 นายอาทิตย์  จ าปาตุม ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ กจิการนักเรียนนักศึกษา

16 นายเอกสิทธิ ์ สมคุณา ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

17 นายชวลิต  สัมโน ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยและที่ปรึกษาฝ่ายแผนงาน

18 น.ส.สุพจน์  ยิ่งรุ่งโรจน์ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ -

19 นายกติติศักด์ิ  แท่นแกว้ ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ โรงงานแปรรูปนม

20 นายบญุฤทธิ ์ เจริญรัมย์ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ผู้ช่วยงานฟาร์มสัตว์ปกี

ขอ้มลูบคุลากร

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรีมัย ์

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

งานพัสดุ

แผนกวิชา/สังกัด

ปฏบิัติหน้าที่

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป
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ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

แผนกวิชา/สังกัด

ปฏบิัติหน้าที่

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

21 นายบญัชา  ธาตุชัย ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานชีววิถี

22 นางสาวกฤติยา  หมวดโพธิ์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานฟาร์มสุกร

23 นายธนพนธ์ ธิสงค์ ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานฟาร์มสัตว์ปกี

24 นายสวัสด์ิ   กลับทับลังค์ ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานบคุลากร

25 นางศรีปทัมา  กลับทับลังค์ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ -

26 นายจริกฤตย์  จริวัฒน์ภาคน์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ งานวิจยัฯ

27 นางรังสินันท์  กรีติตระกลู ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

28 นางสาวศิริลักษณ์  ลอยทอง ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร งานโครงการอาหารปฏรูิป

29 นายโชติพงษ์  โนนสว่าง ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร งานบคุลากร

30 นายอทุิศ  บญุนาน ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร งานอาคารสถานที่

31 นายนพรัตน์  บญุกาญจน์วนิชา ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร งานพัสดุ

32 นายสันทัด  สมรรถชัย ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร งานเคร่ืองทุ่นแรงงานฟาร์ม

33 นายนินนาท   วานิชยากร ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร งานความร่วมมือ

34 นายนันทวุธ  อนุพันธ์ ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร งานยานพาหนะ

35 นายอาทิตย์  เสาวกลุ ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาช่างกลเกษตร -

36 นางกรองแกว้  แท่นแกว้ ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาประมง โรงงานแปรรูปนม

37 นางนันทพร   ธาตุชัย ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาประมง งานฟาร์มเพือ่การเรียนการสอน

38 นางขวัญใจ   เพ็ชร์ศรี ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาการจดัการส านักงาน งานการเงิน

39 นายกฤษดา  ดีด้วยชาติ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ศูนย์ข้อมูล

40 นางสาวพัชราภรณ์  ก าจร ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาการบญัชี งานการบญัชี

41 นายชนาธิวัฒน์ ซารัมย์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ งานแนะแนว

42 นางสาวเมทินี  สิงหน์าม ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาการโรงแรม -

43 นางสาวน้ าฝน  ภาวจนัทึก ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาการบญัชี งานพัสดุ

44 นายสนิท   แสนรัมย์ ครู วทิยฐานะช านาญการพเิศษ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ -

45 นางสิริพร  วรรณมาศ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานหอ้งสมุด

46 นางศุกลรัตน์  โสดากลุ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานพัฒนาหลักสูตร

47 นางภมินต์ภรณ์  จริตรัมย์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานวัดผลและประเมินผล

48 นายสมัคร  นรินทร์รัมย์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร

49 นางพอใจ  ทราบรัมย์ ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานวางแผนและงบประมาณ

50 นางสาวปรียานุช  ประเสริฐสุข ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

51 นายวีรวัฒน์  บ าเรอสงค์ ครู ค.ศ. 1 ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานอาเซียน

52 นางวิถุดา  อน้ศรีวงค์ ครู วทิยฐานะช านาญการ ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ งานครูที่ปรึกษา

53 นางสาวสุมารินทร์  มานาง ครูผู้ช่วย ประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ -

54 นางสาวรัศมี  ขันเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - -

55 นางสาวสุชารัตน์  ไพรงาม เจา้พนักงานธุรการ ปฏบิติังาน - -

6.2.2. ลูกจ้าประจ า รวม 11 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ที่

1 นางสาวเมตตา  แกว้กา่ พนักงานพิมพ์ ส 3 - งานพัสดุ

2 นางจนัทร์เพ็ญ  ขิวรัมย์ พนักงานพิมพ์ ส 3 - งานศูนย์วิทยบริการ

3 นางวัชรี  ณ กาฬสินธุ์ พนักงานบริการ บ 2 - งานเอกสารการพิมพ์

4 นายธีระยุทธ  สุจ านงค์ พนักงานขับรถยนต์ ส 1 - งานยานพาหนะ

5 นางสมพร  อนิทรนิท พนักงานสถานที่ บ 2 - คณะบริหารธุรกจิ

6 นายจกัรกฤช  จงใจงาม พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ช 1 - คณะวิศวกรรมเกษตร

7 นายประยูร  สุริฉาย ผู้ดูแลหมวดสถานที่ บ 2 - คณะสามัญสัมพันธ์

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ปฏบิัติหน้าที่

แผนกวิชา/สังกัด สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป
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ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

แผนกวิชา/สังกัด

ปฏบิัติหน้าที่

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

8 นายพิสิทธิ ์ ด าริหรั์มย์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 - งานโครงการอาชีวศึกษาฯ (อศ.กช.)

9 นายวิชัย  จรดรัมย์ พนักงานขับเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา ช 2 - ไร่ฝึกนักศึกษา

10 นายเด็ดดวง  ตะกะศิลา พนักงานทั่วไป บ 1 - งานฟาร์มดินและปุย๋

11 นายบวัพันธ์  ปะภาเวสัง พนักงานเกษตรพืน้ฐาน บ 1 - ไร่ฝึกนักศึกษา

6.2.3. พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ที่

1 นายสุเนตร  แกว้บตุรดี พนักงานราชการ ประจ าแผนกวชิาวทิยาศาสตร์ งานหอพักชาย

2 นางสาวนิพาพร  ครองทรัพย์ พนักงานราชการ ประจ าแผนกวชิาการบัญชี งานการเงิน

3 นายบญุส่ง  ด าเอี่ยมดี พนักงานราชการ ประจ าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ โรงงานน้ าด่ืม

4 นางสาวปาริฉัตร  ศรีเมืองแกว้ พนักงานราชการ ประจ าแผนกวชิาภาษาอังกฤษ งานพยาบาล

5 นางสาวกลุภรณ์  กณุรักษ์ พนักงานราชการ ประจ าไร่ฝึกนักเรียน นักศึกษา -

6 นายยุรนันท์  เกษแกว้ พนักงานราชการ ประจ าไร่ฝึกนักเรียน นักศึกษา -

7 นางสาวสุตาภทัร  หบุกระโทก พนักงานราชการ ด้านการเงินและบัญชี -

8 นางสาวแพรทอง  ละมุล พนักงานราชการ ประจ างาน อศ.กช. -

9 นายชัยศิริ  รุ่งเรือง พนักงานราชการ ประจ าไร่ฝึกนักเรียน นักศึกษา -

6.2.4. ลูกจ้างชัว่คราว รวม 71 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ที่

1 นางปนัดดา  แสงจรัิมย์ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาการบัญชี งานการเงิน

2 นายสุรพล  มุงสุงเนิน ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาช่างเกษตร -

3 นายสุเมธ  นามวงค์ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร โรงอาหารปฏรูิปฯ

4 นายนิติกร  แสงจรัิมย์ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ ผู้ช่วยงานวิจยั

5 นางสาวปยิรา   ศรีหอมชัย ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ งานอาเซียน

6 นางสาวมินตรา  แกง่สันเทียะ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร โรงอาหารปฏรูิปฯ

7 นางสาวอรุณี  ศาลางาม ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาการบัญชี งานครูที่ปรึกษา

8 นางสาวรัชนีกร  ตะกะศิลา ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ งานกจิการนักศึกษา

9 นางสาวจติิมา  หมู่หมี ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์ งานการเงิน

10 นางสาวธัญญพร  เขียมรัมย์ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาการโรงแรม -

11 นางสาวปทัมา  อปุหาส ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาการจดัการส านักงาน -

12 นายจกัรพงศ์  นิลเล่ียม ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาช่างเกษตร -

13 นายศรนรินทร์  วงค์สุวรรณ์ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาช่างเกษตร -

14 นายอรรจน์  คงทอง ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ -

15 นางสาวนุชจรีย์  ธรรมิกชน ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์ งานธุรการฝ่ายแผนงานฯ/งานวางแผนฯ

16 นายเบญจารัช  โกยสวัสด์ิ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาประมง -

17 นายสุพรชัย  บญุศิริมโนศักด์ิ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาช่างเกษตร -

18 นายนราพงษ์  เหลือหลาย ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาช่างเกษตร -

19 นางสาวอรชพร  พลศิลา ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาการจดัการส านักงาน -

20 นางสาวมัสยา  เพาะพืช ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาพชืศาสตร์ -

21 นางสาวสุปราณี  กสุะรัมย์ ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาพชืศาสตร์ งานกจิการนักศึกษา

22 นายอาทิตย์  สองศรี ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาพชืศาสตร์ -

23 นายก าชัย  ศรีวอไุร ครูพิเศษสอน ประจ าแผนกวชิาประมง -

24 นายชาติชาย  ชุติมามาศ ครูพิเศษสอน ครู ประจ าไร่ฝึก -

25 นายสุรชัย  จนัทสนิทศรี ครูพิเศษสอน ครู อศ.กช. หลักสูตร อศ.กช.

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ปฏบิัติหน้าที่

แผนกวิชา/สังกัด สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ปฏบิัติหน้าที่

แผนกวิชา/สังกัด สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป
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ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง

แผนกวิชา/สังกัด

ปฏบิัติหน้าที่

สนับสนุน/ธรุการทัว่ไป

26 นายวิษณุ  หาสุข ครูพิเศษสอน ครู อศ.กช. หลักสูตร อศ.กช.

27 นายภาณุ  อนิยะโพธิ์ ครูพิเศษสอน ครู อศ.กช. หลักสูตร อศ.กช.

28 นางสาวฐาปนี  พนารินทร์ ครูพิเศษสอน ครู อศ.กช. หลักสูตร อศ.กช.

29 นางสิรินธร  มหาพรหม - ประจ าแผนกวชิาการโรงแรม -

30 นางธัญญรัตน์   ศกนุตนาด เจา้หน้าที่ธุรการ บุคลากร -

31 นางสาวพิมพ์กญัญพัชร  แววโคกสูง เจา้หน้าที่ธุรการ ธรุการฝ่ายพฒันาฯ -

32 นายรักษิต  อดุมสุข เจา้หน้าที่ธุรการ ประกันคุณภาพฯ -

33 นางสาวภคมน  ปลัุนรัมย์ เจา้หน้าที่ธุรการ พสัดุ -

34 นางสาวนงนุช  แต้มสีคาม เจา้หน้าที่ธุรการ การบัญชี -

35 นางสาวทิยดา  พละศักด์ิ เจา้หน้าที่ธุรการ ห้องสมุด -

36 นางสาวรมย์รวินท์  แอะรัมย์ เจา้หน้าที่ธุรการ การเงิน -

37 นางสาวนันทนา  ปลดรัมย์ เจา้หน้าที่ธุรการ ทะเบียน -

38 นางสาวอรวรรณ  พิทักษ์สงฆ์ เจา้หน้าที่ธุรการ งานวดัผลประเมินผล -

39 นายวีรยุทธ  บญุชาลี เจา้หน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูล -

40 นายบญัชา  มณฑาทอง เจา้หน้าที่การเกษตร ฟาร์มประมง -

41 นายประณต  มนัสการ เจา้หน้าที่การเกษตร คณะวชิาวศิวกรรมฯ -

42 นายสัมพันธ์  ขอบคุณรัมย์ เจา้หน่าที่การเกษตร งานระบบทวภิาคีญีปุ่่น -

43 นายพิษณุ  ศรีอารีย์ เจา้หน้าที่การเกษตร ฟาร์มโคนม -

44 นายวิริยะ  เล็กประโคน เจา้หน้าที่เกษตรพืน้ฐาน อาคารสถานที่ -

45 นายสมศักด์ิ  เกษรนวล เจา้หน้าที่เกษตรพืน้ฐาน อาคารสถานที่ -

46 นายอสิรา  กะรัมย์ เจา้หน้าที่เกษตรพืน้ฐาน ฟาร์มเพาะช ากล้าไม้ -

47 นายเกริกชัย  เสาร์วิริยะกลุ พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ -

48 นายพิพัฒน์  วงศ์เทศ พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ -

49 นายแสงทอง   พลอยรัมย์ พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ -

50 นายสุพรรณ  แกว้ศรีหา พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ -

51 นายสุภฤกษ์  จนัทร์นิโฮม พนักงานขับรถยนต์ ยานพาหนะ -

52 นางสุนิสา  หปูระโคน คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) ส่งเสริมผลิตผลฯ -

53 นางสาววิไลวรรณ สุขเฉลิม คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) ตึกอ านวยการ -

54 นางสาวกติติยา  เลิศเสนา คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) แผนกวชิาสัตวศาสตร์ -

55 นางสาวกฤติกานต์  นิลนนท์ คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) แผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร -

56 นายลอย  วงค์พิมพา คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) ฟาร์มสุกร -

57 นางสุพรรณ   ชัยสุวรรณ์ คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) คณะวิชาเกษตรศาสตร์ -

58 นายธนัญชัย  คงพลปาน คนงานกจิการเกษตร(รายเดือน) ฟาร์มเห็ด -

59 นายบญุเล้ียง  หปูระโคน คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) ฟาร์มผักไฮโดร -

60 นางสาวเทียม  ดุลสุข คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) งานอาคารสถานที่ -

61 นายวีรพงษ์  แวงใหม่ คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) ฟาร์มไม้ผล -

62 นางสาวอทุิศ  ชีพรม คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) งานอาคารสถานที่ -

63 นายศุกร์  อาจทวีกลุ ยามรักษาการณ์(รายเดือน) - ยามรักษาการณ์

64 นายสันติภาพ  ทรงศิริ ยามรักษาการณ์(รายวัน) - ยามรักษาการณ์

65 นายสมศักด์ิ  คลีกร ยามรักษาการณ์(รายวัน) - ยามรักษาการณ์

66 นายสมพิศ  คะทดรัมย์ ยามรักษาการณ์(รายวัน) - ยามรักษาการณ์

67 นายค ามี  แยบดี ยามรักษาการณ์(รายวัน) - ยามรักษาการณ์

68 นายประพันธ์  มะลิรัมย์ คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) - ไร่ฝึก

69 นางพรทิพย์  กอ้นน้อย คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) - ไร่ฝึก

70 นายสมชาย  ศรีทองค า คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) - ไร่ฝึก

71 นายณรงค์  ศรีบวั คนงานกจิการเกษตร(รายวัน) - ไร่ฝึก



1. หลกัสูตรในระบบ/ตอ่เนือ่ง รวมท ัง้ส ิน้ คน หนว่ย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมท ัง้ส ิน้

ป่ีที ่1 ป่ีท ี ่2 ป่ีท ี ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีท ี ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีท ี ่2 รวม

รวมท ัง้ส ิน้ 622 478 592 1,692 350 353 703 2,395

1. ประเภทวชิา เกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์ 622 622 622 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์พชืศาสตร์ 247 374 621 621 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์สตัวศาสตร์ 29 30 59 59 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์อตุสาหกรรมเกษตร 36 28 64 64 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์ชา่งเกษตร 68 62 130 130 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์การประมง 13 16 29 29 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน พชืศาสตร/์พชืไร,่พชืสวน 91 159 250 250 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน สตัวศาสตร/์การจัดการผลติสตัว์ 65 41 106 106 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน ชา่งกลเกษตร/ชา่งกลเกษตร 65 41 106 106 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน อตุสาหกรรมเกษตร/ผลติภัณฑพ์ชื 25 9 34 34 ปวส

2. ประเภทวชิา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน พาณชิยการ/การบัญชี 43 47 90 90 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน พาณชิยการ/คอมพวิเตอรธ์รุกจิ 42 35 77 77 ปวช

3. ประเภทวชิา บรหิารธุรกจิ

 - สาขาวชิา/งาน การบัญช/ีการบัญชี 30 29 59 59 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอรธ์รุกจิ/เทคโนโลยสี านักงาน 28 24 52 52 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการส านักงาน/การจัดการส านักงาน 11 8 19 19 ปวส

4. ประเภทวชิา ประมง

 - สาขาวชิา/งาน เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า/เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าท่ัวไป 13 8 21 21 ปวส

5. ประเภทวชิา อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรมและบรกิาร 22 34 56 56 ปวส

2. หลกัสูตรนอกระบบ/ระยะส ัน้ ท ัง้ปีการศกึษา (2560) รวมท ัง้ส ิน้ คน

   2.1 หลักสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 400 คน 2.3 หลักสตูรเกษตรฯระยะสัน้ ................ คน 2.3 หลักสตูร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสตูรเสรมิวชิาชพี (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสตูระยะสัน้ ตชด. ................ คน 2.4 หลักสตูอืน่ ๆ ................ คน

1. หลกัสูตรในระบบ/ตอ่เนือ่ง รวมท ัง้ส ิน้ คน หนว่ย : คน

ประเภทวชิา/สาขา รวมท ัง้ส ิน้

ป่ีที ่1 ป่ีท ี ่2 ป่ีท ี ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีท ี ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีท ี ่2 รวม

รวมท ัง้ส ิน้ 890 622 478 1,990 440 350 790 2,780

1. ประเภทวชิา เกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์ 890 890 890 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์พชืศาสตร์ 248 247 495 495 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์สตัวศาสตร์ 52 29 81 81 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์อตุสาหกรรมเกษตร 47 36 83 83 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์ชา่งเกษตร 100 68 168 168 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร/์การประมง 28 13 41 41 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน พชืศาสตร/์พชืไร,่พชืสวน 80 91 171 171 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน สตัวศาสตร/์การจัดการผลติสตัว์ 60 65 125 125 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน ชา่งกลเกษตร/ชา่งกลเกษตร 50 65 115 115 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน อตุสาหกรรมเกษตร/ผลติภัณฑพ์ชื 50 25 75 75 ปวส

2. ประเภทวชิา พาณชิยกรรม

 - สาขาวชิา/งาน พาณชิยการ/การบัญชี 46 43 89 89 ปวช

 - สาขาวชิา/งาน พาณชิยการ/คอมพวิเตอรธ์รุกจิ 69 42 111 111 ปวช

3. ประเภทวชิา บรหิารธุรกจิ

 - สาขาวชิา/งาน การบัญช/ีการบัญชี 50 30 80 80 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอรธ์รุกจิ/เทคโนโลยสี านักงาน 50 28 78 78 ปวส

 - สาขาวชิา/งาน การจัดการส านักงาน/การจัดการส านักงาน 20 11 31 31 ปวส

4. ประเภทวชิา ประมง

 - สาขาวชิา/งาน เพาะเลีย้งสตัวน์ ้า/เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าท่ัวไป 50 13 63 63 ปวส

5. ประเภทวชิา อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

 - สาขาวชิา/งาน การโรงแรมและบรกิาร 32 32 30 22 52 84 ปวส

2. หลกัสูตรนอกระบบ/ระยะส ัน้ ท ัง้ปีการศกึษา (2561) รวมท ัง้ส ิน้ คน

   2.1 หลักสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 400 คน 2.3 หลักสตูรเกษตรฯระยะสัน้ ................ คน 2.3 หลักสตูร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสตูรเสรมิวชิาชพี (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสตูระยะสัน้ ตชด. ................ คน 2.4 หลักสตูอืน่ ๆ ................ คน

เป้าหมายจ านวนนกัเรยีน นกัศกึษา

ปีการศกึษา 2561  (ปีตอ่ไป) 

2,780

ภาคเรยีนที ่1/2561(ปีตอ่ไป)

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตร/ีปทส.

ขอ้มลูนกัเรยีน นกัศกึษา

จ านวนนกัเรยีนนกัศกึษา ปจัจบุนั

ปีการศกึษา 2560  (ปีปจัจบุนั) 

ภาคเรยีนที ่2/2560(ปีปจัจุบนั)

2,395

ระดบั ปวช. ระดบั ปวส. ระดบั ป.ตร/ีปทส.



หนว่ย : บาท

รวมท ัง้ส ิน้

แผนงาน/งบรายจา่ย เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
ส ิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์

วจัิยสรา้ง

องคค์วามรู ้
รวม

1.โครงการ
................... 

.................................
.........

2.โครงการ
................... 

.................................
.........

3โครงการ
................... 

.................................
.........

4.โครงการ
................... 

.................................
.........

5.โครงการ
................... 

.................................
.........

รวมท ัง้ส ิน้

61,208,780.0 1,756,900.0 204,000.0 63,000.0 63,232,680.0 63,232,680.0

 1. แผนงาน ..................... 61,208,780.0 1,756,900.0 204,000.0 63,000.0 63,232,680.0 63,232,680.0

 - งบบคุลากร 2,205,235.0 2,205,235.0 2,205,235.0

 - งบด าเนนิงาน 5,142,800 1,756,900.0 204,000.0 7,103,700.0 7,103,700.0

 - งบลงทนุ 23,165,900 23,165,900.0 23,165,900.0

 - งบเงนิอดุหนุน 27,158,645 63,000.0 27,221,645.0 27,221,645.0

 - งบรายจา่ยอืน่ 3,536,200 3,536,200.0 3,536,200.0

สว่นที ่3 

แผนปฏบิตัริาชการและแผนใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรีมัย ์

ผลผลติ

ผลการใชจ้า่ยเงนิปีปจัจบุนั (ปี 2560) ผลผลติ/โครงการ

โครงการ

3.1 สรปุผลการใชจ้า่ยเงนิ ปีทีผ่า่นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)



1. ประมาณการรายรบั 66,118,697 บาท
 ก. เงนิรายได ้(บกศ.) ยกมา 1,500,000 บาท

    - ยอดยกมาจากปีปัจจบุนั บาท

    - คาดวา่มรีายรับในปีตอ่ไป 1,500,000 บาท

 ข. เงนิงบประมาณ ปี 2561 (ปีตอ่ไป) ทีค่าดวา่จะไดร้บั 64,618,697 บาท

งบบคุลากร 26,114,952 บาท

งบด าเนนิงาน 3,055,900 บาท

งบลงทนุ 4,690,000 บาท

งบเงนิอดุหนุน 27,221,645 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 3,536,200 บาท

2. ประมาณการรายจา่ย 66,118,697 บาท
งบบคุลากร 26,114,952 บาท

 - เงนิเดอืน 21,174,930 บาท

 - คา่จา้งประจ า 2,802,320 บาท

 - คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 2,137,702 บาท

งบด าเนนิงาน 3,055,900 บาท

 -  คา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ(ผลลติ ปวช.) 95,000 บาท

 -  คา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ(ผลลติ ปวส.) 1,756,900 บาท

 -  คา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ(ผลลติ ระยะสัน้) 204,000 บาท

 -  คา่สาธารณูปโภค 1,000,000 บาท

งบลงทุน 6,190,000 บาท

 -  โรงเรอืนรดีนมพรอ้มครภัุณฑ์ 3,190,000 บาท

 -  อาคารหอพักพรอ้มครภัุณฑ์ 1 หลงั 1,500,000 บาท

 -  รถยนต ์1 คนั 1,500,000 บาท

งบเงนิอดุหนนุ 27,221,645 บาท

 -  คา่จัดการเรยีนการสอน 18,211,500 บาท

 -  คา่อปุกรณ์การเรยีน 774,870 บาท

 -  คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 1,600,275 บาท

 -  คา่เครือ่งแบบนักเรยีน 1,584,000 บาท

 -  คา่หนังสอื 3,369,000 บาท

 -  อดุหนุน อศ.กช. 1,569,000 บาท

 -  โครงการสง่เสรมินวตักรรม (สิง่ประดษิฐ)์ 63,000 บาท

 -  องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแหง่ประเทศไทย 50,000 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 3,536,200 บาท

 -  โครงการพัฒนาการศกึษาวชิาชพีตามแนวพระราชด าริ 1,100,000 บาท

 -  โครงการจา้งครวูชิาชพีผูท้รงคณุวฒุิ 450,000 บาท

 -  โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) 350,000 บาท

 -  โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนของครอูาชวีศกึษา 189,600 บาท

 -  โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนืครใูหนั้กเรยีน 117,600 บาท

 -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 35,000 บาท

 -  โครงการขยายและยกระดบัอาชวีศกึษาทวภิาคี 39,000 บาท

 -  โครงการรว่มมอืผลติก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษา ตอบสนองภาคการผลติและ 250,000 บาท

  บรกิารในกลุม่ 10กลุม่อตุสาหกรรมหลกั

 -  โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 80,000 บาท

 -  โครงการพัฒนาความรว่มมอือาชวีศกึษาสูม่าตรฐานนานาชาติ 180,000 บาท

 -  โครงการยกระดบัมาตรฐานทักษะพืน้ฐานอาชพี 350,000 บาท

 -  โครงการยกระดบัการจัดการอาชวีศกึษาเพือ่เป็นศนูยก์ลางดา้นอาชวีศกึษา 150,000 บาท

  ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

 -  โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 20,000 บาท

 -  โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแบบบรูณาการเพือ่สรา้งโอกาสการสรา้งงาน 85,000 บาท

  สรา้งอาชพี สรา้งรายไดป้ระชาชน

 -  โครงการปลกูจติส านกึรักษาทรัพยากรป่าไม ้ 90,000 บาท

 -  โครงการอาชวีศกึษามาตรฐานสากล 50,000 บาท

3.2 ประมาณการรายรบั - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีตอ่ไป)

สว่นที ่3 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรีมัย ์



หนว่ย : บาท

รวมท ัง้ส ิน้

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
ส ิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์

วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
รวม

1.โครงการ

ความ

รว่มมอืผลติ

คน

อาชวีศกึษา

2.โครงการ

เสรมิสรา้ง

คณุธรรม

3.โครงการ

จัดศนูย์

ฝึกอบรม

อาชพีใน

สถานศกึษา

4.โครงการ

ความรว่มมอื

ในการ

ฝึกงานใน

ตา่งประเทศ

5.โครงการ

สรา้งและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศกึษา

งานเทดิไท ้

มหาราชนิฯี

รวมท ัง้ส ิน้ บกศ.

38,782,333.4 698,000.0 39,480,333.4 1,472,200.0 110,000.0 624,000.0 230,000.0 1,100,000.0 82,496,866.8 126,211,400.2 291,205,133.7

 - งบบคุลากร 29,248,133.4 29,248,133.4 29,248,133.4

เงนิเดอืนขา้ราชการ 21,174,930.0 21,174,930.0 21,174,930.0

เงนิวทิยฐานะ 1,812,200.0 1,812,200.0 1,812,200.0

เงนิประจ าต าแหน่ง 1,051,940.0 1,051,940.0 1,051,940.0

คา่ตอบแทนรายเดอืนขา้ราชการ 15,201.6 15,201.6 15,201.6

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 3,056,160.0 3,056,160.0 3,056,160.0

เงนิอืน่ ๆ

คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 2,137,701.8 2,137,701.8 2,137,701.8

 -  งบด าเนนิงาน 1,662,200.0 596,000.0 2,258,200.0 1,720,000.0 3,978,200.0

      - คา่ตอบแทน

คา่เชา่บา้น(ขัน้ต า่)

เงนิคา่ตอบแทนนอกเวลา

เงนิคา่สอนพเิศษ

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

คา่ตอบแทนพเิศษขรก.และลจ.เต็ม

ขัน้

คา่ตอบแทนพเิศษของ 3 จว.ภาคใต ้

      - คา่ใชส้อย

คา่เชา่ทรัพยส์นิ(ขัน้ต า่)

คา่เชา่รถยนต(์ขัน้ต า่)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

คา่ซอ่มรถยนตร์าชการ

คา่ซอ่มครภัุณฑ์

คา่ซอ่มสิง่กอ่สรา้ง

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่เงนิสมทบประกันสงัคม

          - คา่วสัดุ 1,662,200.0 596,000.0 2,258,200.0 2,258,200.0

วสัดสุ านักงาน

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดกุารศกึษา 1,662,200.0 596,000.0 2,258,200.0 2,258,200.0

สว่นที ่3 

3.3 สรุปงบหนา้รายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2561) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรีมัย ์

ผลผลติ โครงการ



รวมท ัง้ส ิน้

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
ส ิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์

วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
รวม

1.โครงการ

ความ

รว่มมอืผลติ

คน

อาชวีศกึษา

2.โครงการ

เสรมิสรา้ง

คณุธรรม

3.โครงการ

จัดศนูย์

ฝึกอบรม

อาชพีใน

สถานศกึษา

4.โครงการ

ความรว่มมอื

ในการ

ฝึกงานใน

ตา่งประเทศ

5.โครงการ

สรา้งและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศกึษา

งานเทดิไท ้

มหาราชนิฯี

รวมท ัง้ส ิน้ บกศ.

รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2561) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

วสัดงุานบา้นงานครัว

วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา

วสัดคุอมพวิเตอร์

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

 - คา่สาธารณูปโภค (ข ัน้ต า่) 1,720,000.0 1,720,000.0

คา่โทรศพัท์ 20,000.0 20,000.0

คา่น ้าประปา 200,000.0 200,000.0

คา่ไฟฟ้า 1,500,000.0 1,500,000.0

 - งบลงทุน 6,190,000.0 6,190,000.0 6,190,000.0

  3.1 ครภัุณฑ์

 - รถยนต ์1 คนั 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

  3.2 สิง่กอ่สรา้ง

 - โรงรดีนมพรอ้มครภัุณฑ์ 3,190,000.0 3,190,000.0 3,190,000.0

 - อาคารหอพักพรอ้มครภัุณฑ์ 1 

หลงั
1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

 - งบเงนิอดุหนนุ 1,682,000.0 102,000.0 1,784,000.0 1,784,000.0

 - อดุหนุนสิง่ประดษิฐใ์หมแ่ละ

หุน่ยนต์

 - อดุหนุนโครงการวจัิยและพัฒนา 63,000.0 63,000.0 63,000.0

 - อดุหนุน อศ.กช. 1,569,000.0 1,569,000.0 1,569,000.0

 - ทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุารี

 - อดุหนุนโครงการจัดการศกึษา

ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน

 - อดุหนุนการสอนเกษตรระยะสัน้ 102,000.0 102,000.0 102,000.0

 - อดุหนุนกจิกรรมองคก์าร อกท. 50,000.0 50,000.0 50,000.0

 - อดุหนุนกจิกรรมองคก์ารวชิาชพี

อตุสาหกรรม

 - อดุหนุนการหารายไดร้ะหวา่งเรยีน

 - อดุหนุนนักเรยีนเจังหวดัภาคใต ้

 - อดุหนุนกจิกรรมองคก์ารวชิาชพี

พาณชิยกรรม

 - อดุหนุนนักเรยีนประเภท

เกษตรกรรม (ปฏริปู)

 - ทนุการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี

 - โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีาน

วทิยาศาสตร์



รวมท ัง้ส ิน้

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
ส ิง่ประดษิฐ/์

หุน่ยนต์

วจัิยสรา้งองค์

ความรู ้
รวม

1.โครงการ

ความ

รว่มมอืผลติ

คน

อาชวีศกึษา

2.โครงการ

เสรมิสรา้ง

คณุธรรม

3.โครงการ

จัดศนูย์

ฝึกอบรม

อาชพีใน

สถานศกึษา

4.โครงการ

ความรว่มมอื

ในการ

ฝึกงานใน

ตา่งประเทศ

5.โครงการ

สรา้งและ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศกึษา

งานเทดิไท ้

มหาราชนิฯี

รวมท ัง้ส ิน้ บกศ.

รายการคา่ใชจ้า่ย/รายจา่ยตาม

งบประมาณ

แผนการใชจ้า่ยเงนิปีตามแผนปฏบิตักิาร (ปี 2561) แหลง่เงนิ ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติ โครงการ

 - งบรายจา่ยอืน่ 1,472,200.0 110,000.0 624,000.0 230,000.0 1,100,000.0 2,436,200.0

 -  โครงการพัฒนาการศกึษาวชิาชพีตามแนวพระราชด าริ 1,100,000.0 1,100,000.0

 -  โครงการจา้งครวูชิาชพีผูท้รงคณุวฒุิ 450,000.0 450,000.0

 -  โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it Center) 350,000.0 350,000.0

 -  โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนของครอูาชวีศกึษา 189,600.0 189,600.0

 -  โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนืครใูหนั้กเรยีน 117,600.0 117,600.0

 -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 35,000.0 35,000.0

 -  โครงการขยายและยกระดบัอาชวีศกึษาทวภิาคี 39,000.0 39,000.0

 -  โครงการรว่มมอืผลติก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษาฯ 250,000.0 250,000.0

 -  โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา 80,000.0 80,000.0

 -  โครงการพัฒนาความรว่มมอือาชวีศกึษาสูม่าตรฐานนานาชาติ 180,000.0 180,000.0

 -  โครงการยกระดบัมาตรฐานทักษะพืน้ฐานอาชพี 350,000.0 350,000.0

 -  โครงการยกระดบัการจัดการอาชวีศกึษาเพือ่เป็นศนูยก์ลางดา้นอาชวีศกึษา 150,000.0 150,000.0

 -  โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 20,000.0 20,000.0

 -  โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแบบบรูณาการเพือ่สรา้งโอกาสการสรา้งงาน 85,000.0 85,000.0

 -  โครงการปลกูจติส านกึรักษาทรัพยากรป่าไม ้ 90,000.0 90,000.0

 -  โครงการอาชวีศกึษามาตรฐานสากล 50,000.0 50,000.0

 - โครงการ

 - ส ารองเพือ่สนบัสนนุงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พืน้ที่
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โครงการที่ 1 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  19   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 เพ่ือให๎การปฏิบัติงานของแผนกวิชาพืชศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว๎ จึงมีความจำเป็นต๎อง จัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ที่ใช๎ในการประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติของผู๎ปฏิบัติงานให๎เพียงพอตํอปีงบประมาณ 2561 และพร๎อมตํอการใช๎งาน และเพ่ือ      
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสำนักงาน ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  และบังเกิดผลดีตํอทางราชการ ตํอไป ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
5. วัตถุประสงค์        
  5.1 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานของแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์ ให๎บรรลุเป้าหมาย 

5.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให๎มีประสิทธิผล 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานไว๎ใช๎ในการ

ปฏิบัติงาน  
6.2 เชิงคุณภาพ       

6.2.1 ผู๎ปฏิบัติงาน ได๎ปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพ และได๎ประสิทธิผลของงาน 
6.2.2 ครูและนักเรียนเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 วางแผนกิจกรรม             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ประชุมปรึกษาหารือด าเนินการ             

4 ด าเนินการ              

5 สรุปและรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณหมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ หรือ /และ ใช๎เงินบ ารุงการศึกษา หมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  428,433  บาท ได๎แกํ  
 8.1  วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน   จ านวนเงิน    200,000   บาท 

8.2  ครุภัณฑ์                    จ านวนเงิน    128,433   บาท 
8.3  คําซํอมแซมครุภัณฑ์      จ านวนเงิน    100,000   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 ได๎วัสดุส านักงานตามเป้าหมาย 
9.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู๎ปฏิบัติงานในงานของฝ่ายมากยิ่งขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 จากแบบสรุปและแบบรายงานการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่ 2 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  19   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุํงผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให๎มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สํงผลตํอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ ในการผลักดันให๎วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุเป้าหมาย  

แผนกวิชาสัตวศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะ ใน
วิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ ทั้งในระดับ ปวช . และ ปวส. ให๎สามารถปฏิบัติได๎จริง จึงจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
5.2  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ 
5.3  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎จริง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.3 เชิงปริมาณ      

6.3.1 จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. รวม 500 คน 
6.3.2 ผู๎เรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  จ านวน  ร๎อยละ  100  มีสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
6.3.3 แผนกวิชาแผนกวิชาสัตวศาสตร์มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่

ดีและมีความเป็นสากล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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6.4 เชิงคุณภาพ       
6.4.1 นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.4.2 ครูผู๎สอนมีห๎องเรียนที่ใช๎ส าหรับสอนนักเรียนที่ทันสมัย 
6.4.3 ผู๎เรียนทุกคนที่มาเรียนที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ประชุมวางแผน             

2 เขียนโครงการ             

3 น าเสนอโครงการ / อนุมัติ             

4 ด าเนินงานตามแผน             

5 ติดตามผลระหวํางจัดท าโครงการ

และสรุปโครงการ 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 223,855 บาท ได๎แกํ  
       8.1  คําวัสดุการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาสัตวศาสตร์ เป็นเงิน 223,855 บาท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  

9.1 นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช. และ ปวส. มีความรู๎ด๎านทฤษฏี และมีความสามารถ มีทักษะ ใน
รายวิชาที่เรียน สามารถผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา น าไปสูํการผํานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็น
ขั้นตอนการน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

9.2 นักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 รายงานผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 3 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาประมง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาประมง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  19   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุํงผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให๎มี
คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สํงผลตํอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ ในการผลักดันให๎วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุเป้าหมาย  

แผนกวิชาประมงจัดการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะ ในวิชาชีพ
พ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ให๎สามารถปฏิบัติได๎จริง จึงจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
5.2  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ 
5.3  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎จริง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.5 เชิงปริมาณ      

6.5.1 จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. รวม 80 คน 
6.5.2 ผู๎เรียนแผนกวิชาประมง จ านวน ร๎อยละ 100 มีสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
6.5.3 แผนกวิชาแผนกวิชาประมงมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดี

และมีความเป็นสากล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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6.6 เชิงคุณภาพ       
6.6.1 นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.6.2 ครูผู๎สอนมีห๎องเรียนที่ใช๎ส าหรับสอนนักเรียนที่ทันสมัย 
6.6.3 ผู๎เรียนทุกคนที่มาเรียนที่แผนกวิชาประมงมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาประมง 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ประชุมวางแผน             

2 เขียนโครงการ             

3 น าเสนอโครงการ / อนุมัติ             

4 ด าเนินงานตามแผน             

5 ติดตามผลระหวํางจัดท าโครงการ
และสรุปโครงการ 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 172,048 บาท ได๎แกํ  
       8.1  คําวัสดุการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาประมง เป็นเงิน 172,048 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.3 นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช. และ ปวส. มีความรู๎ด๎านทฤษฏี และมีความสามารถ มีทักษะ ใน

รายวิชาที่เรียน สามารถผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา น าไปสูํการผํานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็น
ขั้นตอนการน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

9.4 นักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 รายงานผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 



31 
 

โครงการที่ 4 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาชํางกลเกษตร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาชํางกลเกษตร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  19   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 แผนกวิชาชํางกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เปิดสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 40 
รายวิชา หรือ ประมาณ 60 กลุํม/ห๎องตํอปีการศึกษา แผนกวิชาฯ จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือรองรับงบประมาณท่ี
จัดสรรมาให๎จัดซื้อวัสดุฝึกในรายวิชาตํางๆ ของแผนกวิชาฯ ได๎น ามาจัดการเรียนการสอนให๎สมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํนักเรียน นักศึกษาอยํางเต็มที่ เกิดทักษะ ประสบการณ์ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีตํองาน
อาชีพ 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎มีวัสดุ   สื่อการเรียน  เพียงพอตํอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 
5.2 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎มีแหลํงเพ่ิมความรู๎และประสบการณ์อาชีพ 
5.3 เพ่ือสร๎างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  
5.4 เพ่ือเสริมสร๎างทัศนคติท่ีดีในการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาชีพและการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.7 เชิงปริมาณ      

6.7.1 ทีเ่รียนในแผนกวิชาชํางกลเกษตรมี วัสดุ  สื่อการเรียน  ครบทุกรายวิชา 
6.7.2 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชํางกลเกษตร  มีแหลํงเรียนรู๎เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์อาชีพ

ทางด๎านชํางกลเกษตร 
6.7.3 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในแผนกวิชาชํางกลเกษตร สามารถน าความรู๎และ

ประสบการณ์ที่ได๎ไปบูรณาการใช๎กับการเรียนและการประกอบอาชีพ 
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6.7.4 นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในแผนกวิชาชํางกลเกษตร  มีเจตคติท่ีดีในประกอบอาชีพ 

6.8 เชิงคุณภาพ       
6.8.1 นักเรียน นักศึกษา  บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน 
6.8.2 นักเรียน นักศึกษา  ได๎แบบอยํางในการประกอบอาชีพ 
6.8.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู๎และประสบการณไ์ปใช๎เพ่ือการศึกษาตํอ  หรือ

การประกอบอาชีพ 
6.8.4 นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีในประกอบอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาชํางกลเกษตร 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ประชุมวางแผน             

2 เขียนโครงการ             

3 น าเสนอโครงการ / อนุมัติ             

4 ด าเนินงานตามแผน             

5 ติดตามผลระหวํางจัดท าโครงการ
และสรุปโครงการ 

            

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 378,478 บาท ได๎แกํ  
       8.1  คําวัสดุการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาชํางกลเกษตร เป็นเงิน 378,478  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.1 นักเรียน นักศึกษาไมํต่ ากวําร๎อยละ  80  บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน สามารถน าความรู๎และ

ประสบการณ์ที่ได๎ไปบูรณาการใช๎กับการเรียนและการประกอบอาชีพ มีเจตคติท่ีดีในการประกอบ
อาชีพทางด๎านชํางกลเกษตร 

9.2 นักเรียน นักศึกษา  ผํานเกณฑ์มาตรฐานการเรียนทางด๎านชํางกลเกษตร 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎ไปบูรณาการใช๎กับการเรียนตํอ หรือการประกอบ

อาชีพได๎ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 รายงานผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 5 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรกรรม สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขางาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช .) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เพ่ือพัฒนาในระดับฝีมือด๎านอุตสาหกรรมเกษตร ให๎มีความช านาญใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม และเจตคติท่ีเหมาะสมสามารถประกอบอาชีพอาชีพ ได๎ตรงความต๎องการของตลาด และการ
ประกอบอาชีพอิสระ เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนความรํวมมือระหวํางองค์กรตํางๆ และมีหน๎าที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนให๎เป็นไปตามหลักสูตร และจุดหมายที่ตั้งไว๎ 

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.2  มีความภาคภูมิใจ มีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพที่เรียน เป็นผู๎มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี  มีบุคลิกภาพดี 
       มนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ  
       ประเทศชาติ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ  

  6.1.1  จัดการเรียนการสอน ให๎กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 120  คน  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 50  คน   
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          6.1.2  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร๎อยละ 100 มีสื่อการเรียนรู๎ที่ 
ทันสมัย มีวัสดุในการฝึกทักษะ และได๎รับการเรียนวิชาชีพทางด๎านอุตสาหกรรม
เกษตรตามกระบวนการจัดการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิภาพ  

 6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

อุตสาหกรรมเกษตรและทักษะประสบการณ์อยูํในเกณฑ์ดี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 1. วางแผนกิจกรรม             

2 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 3. ประชุมปรึกษาหารือด าเนินการ             

4 4. ด าเนินการกิจกรรม             

5 5. สรุปและรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 221,832  บาท ได๎แกํ  
       8.1  คําวัสดุการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาอุตสาหกรรม  เป็นเงิน 221,832  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
9.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 120 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 50 คน มีความรู๎ทั้งทางด๎านทฤษฎี 

ทักษะ และประสบการณ์ในรายวิชาที่เรียน และสามารถผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา น าไปสูํการผํานเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็นขั้นตอนการน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ใช๎ในการประกอบอาชีพได๎ 

9.2 นักเรียน นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามมาตรฐานรายวิชา  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและครูประจ าแผนกวิชาผู๎รํวมกิจกรรม 
10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 6 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ความมํุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6 กลําววํา  การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  เป้าหมายเพ่ือให๎เยาวชนเป็นคนดี  มีความรู๎  และสามารถ
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในการที่จะพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณลักษณะตามที่ต๎องการ ครูผู๎สอนจึงมีความส าคัญ
อยํางมาก ที่จะคอยชี้แนะ และวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน  การพัฒนาให๎ครูมีความรู๎  มีทักษะและความ
ช านาญในการจัดการเรียนรู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะตามที่ต๎องการ  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง 

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
5.2  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ 
5.3  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎จริง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ      

6.1.1 จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. รวม 500 คน 
6.1.2 ผู๎เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน  ร๎อยละ  100  มีสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
6.1.3 แผนกวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกํอให๎เกิดการเรียนรู๎

ที่ดีและมีความเป็นสากล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.2.2 ครูผู๎สอนมีห๎องเรียนที่ใช๎ส าหรับสอนนักเรียนที่ทันสมัย 
6.2.3 ผู๎เรียนทุกคนที่มาเรียนที่แผนกวิชาคอมพิวเตอร์มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             

2 ประชุมและ วางแผน             

3 อนุมัติโครงการ             

4 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ด าเนินงานตามโครงการ             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 292,832 บาท ได๎แกํ  
       8.1  คําวัสดุการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 292,832 บาท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ  

9.1 นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช. และ ปวส. มีความรู๎ด๎านทฤษฏี และมีความสามารถ มีทักษะ ใน
รายวิชาที่เรียน สามารถผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา น าไปสูํการผํานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็น
ขั้นตอนการน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

9.2 นักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและครูประจ าแผนกวิชาผู๎รํวมกิจกรรม 
10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 7 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการบัญชี 

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  ความมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 กลําววํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ในการที่จะพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณลักษณะตามที่ต๎องการ 
ครูผู๎สอนจึงมีความส าคัญอยํางมาก ที่จะคอยชี้แนะ และวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน การพัฒนาให๎ครูมี
ความรู๎ มีทักษะและความช านาญในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะตามที่ต๎องการ จึงมีความ
จ าเป็นอยํางยิ่ง 
 

5. วัตถุประสงค์    
5.1  เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
5.2  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ 
5.3  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎จริง 
  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รวม  200  คน 
6.1.2 ผู๎เรียนแผนกวิชาการบัญชี จ านวน ร๎อยละ 100 มีสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
6.1.3 แผนกวิชาการบัญชีมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดี และมี

ความเป็นสากล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
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6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.2.2 ครูผู๎สอนมีห๎องเรียนที่ใช๎ส าหรับสอนนักเรียนที่ทันสมัย 
6.2.3 ผู๎เรียนทุกคนที่มาเรียนที่แผนกวิชาการบัญชีมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาการบัญชี 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนการด าเนินงาน  
ขอบเขต ของงาน  รายละเอียด
เบื้องต๎น 

            

2 เสนอโครงการ             

3 ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ๎างตาม
ระเบียบงานพัสดุ 

            

4 ด าเนินงานตามแผนก าหนด             

5 ประเมินผลโครงการ             

6 สรุปรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 175,333 บาท ได๎แกํ 

8.1  ป้ายห๎องเรียน  7  อัน  
8.2  ป้ายนิเทศ   7  อัน      
8.3  ป้ายตารางการใช๎ห๎องเรียน 7  อัน 
8.4  บอร์ดประชาสัมพันธ์  4  อัน 
8.5  ตู๎เหล็ก15 ลิ้นชัก   1 หลัง     
8.6  ผ๎ามําน   2  ชุด 
8.7  ตู๎เก็บเอกสาร  1  หลัง 
8.8  เครื่องปรับอากาศขนาด 20000 บีทียู  จ านวน 2  เครื่อง 
8.9  กระดาษดับเบิ้ล A  50  รีม 
8.10  กิจกรรมศึกษาดูงาน 
8.11  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสูํความส าเร็จในงานอาชีพ 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. และ ปวส. มีความรู๎ด๎านทฤษฏี และมีความสามารถ มีทักษะใน

รายวิชาที่เรียน สามารถผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา น าไปสูํการผํานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็น
ขั้นตอนการน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

9.2 นักเรียน นักศึกษา ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1  รายงานผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 8  

โครงการ : แผนกวิชาการจัดการส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาการจัดการส านักงาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
           แผนกวิชาการจัดการส านักงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ได๎จัดการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   แกํนักเรียนในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์และการบัญชี  โดยแผนกได๎จัดท า
โครงการเพื่อรองรับงบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรส าหรับซื้อวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่ใช๎ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เปิดสอน  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงาน  และสามารถน าความรู๎และ
ประสบการณ์ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและศึกษาตํอ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1  เพ่ือให๎นักเรียน  นักศึกษา  ได๎ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน 
5.2  เพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการสอน  และแบบทดสอบประเมินการสอน 
5.3  เพ่ือจัดเก็บข๎อมูลเอกสารในการประเมินมาตรฐาน 
5.4  แนะน าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแกํบุคลากรเก่ียวข๎อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.3 เชิงปริมาณ       

6.3.1 นักเรียน  ระดับ  ปวช.  ได๎รับความรู๎และทักษะ   จ านวน  200  คน 
6.3.2 นักศึกษา  ระดับ  ปวส.  ได๎รับความรู๎และทักษะ  จ านวน  7  คน 
6.3.3 มีเอกสารรอรับการประเมิน  จ านวน  10  แฟ้ม 

6.4 เชิงคุณภาพ 
6.4.1 นักเรียนระดับ  ปวช.  มีความรู๎และทักษะจากการเรียนการสอน 
6.4.2 นักศึกษาระดับ  ปวส.  มีความรู๎และทักษะจากการเรียนการสอน 
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6.4.3 แผนกวิชาฯ มีเอกสารรอรับการประเมิน 
6.4.4 มีการเก็บเอกสาร  หลักฐานเพ่ือรอการตรวจสอบในที่ท่ีปลอดภัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่แผนกวิชาการจัดการส านักงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานและขอบเขตงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 76,697  บาท ได๎แกํ 
 8.1  กระดาษเอ  4    จ านวน  30  รีม  
 8.2  กระดาษโรเนียว  เอ 4  จ านวน  50  รีม  
 8.3  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ชนิดพํนหมึก จ านวน   6  ขวด  
 8.4  แฟ้มเสนอเซ็น  จ านวน  2  เลํม   
 8.5  กระดาษกาวหนังไกํ  จ านวน  3  ม๎วน   
 8.6  ตะแกรงวางของ  3  ชั้น  จ านวน  1  อัน     

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1  นักเรียนระดับ  ปวช.  มีความรู๎และทักษะจากการเรียนการสอน 
9.2  นักศึกษาระดับ  ปวส.  มีความรู๎และทักษะจากการเรียนการสอน 
9.3  แผนกวิชาฯ มีเอกสารรอรับการประเมิน 
9.4  มีการเก็บเอกสาร  หลักฐานเพ่ือรอการตรวจสอบในที่ที่ปลอดภัย 
9.5  มีอุปกรณ์และเครื่องใช๎ตําง  ๆ  เพ่ือจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1  สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 9  
โครงการ : จัดการเรียนการสอน(MEP) แผนกวิชาการโรงแรม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาการโรงแรม 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ปัจจุบันอุตสากรรมการทํองเที่ยวได๎กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจ
ของโลกและเป็นที่ยอมรับกันเกือบทั่วโลกวําได๎เจริญเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักในระบบการค๎า
ระหวํางประเทศอยํางรวดเร็ว ประกอบกับการที่ประเทศไทยก าลังจะเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ในปี 2560 จึงเชื่อ
วําความส าคัญการทํองเที่ยวจะมีมากข้ึนในอนาคต 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จึงได๎เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ (ทวิภาคี) เปิดสอนแบบ Mini 
English Program (MEP) ในปีการศึกษา 2557 เพ่ือสนองความต๎องการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพ ฉะนั้น
ในงบประมาณป2ี560 แผนกวิชาการโรงแรมฯ จึงจัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนมาสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให๎ตรงตามความต๎องการของตลาด   

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือให๎นักศึกษา มีวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนอยําเพียงพอในการเรียนการสอน 
5.2 เพ่ือให๎นักศึกษา มีแหลํงหาความรู๎และเพ่ิมประสบการณ์ในสาขาอาชีพ 
5.3 เพ่ือสร๎างเจตคติท่ีดีในสาขาอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.5 เชิงปริมาณ  

6.5.1  นักศึกษา ระดับ ปวส.จ านวน 30  คน  
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6.6 เชิงคุณภาพ       
6.6.1 นักศึกษามีวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนอยําเพียงพอและมีคุณภาพในการเรียนการสอน 
6.6.2 มีสถานที่ฝึกประสบการณ์จนเกิดทักษะในสาขาอาชีพ 
6.6.3 สามารถน าวิชาความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาการโรงแรม 
 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานและขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ          งบ  รายจํายอื่น  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  139,302 บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 นักศึกษามีวัสดุ และอุปกรณ์การเรียนอยําเพียงพอและมีคุณภาพในการเรียนการสอน 
9.2 มีสถานที่ฝึกประสบการณ์จนเกิดทักษะในสาขาอาชีพ 
9.3 สามารถน าวิชาความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 แบบสอบถาม 
10.2 นิเทศการการจัดการเรียนการสอน 
10.3 ผลการเรียนของนักศึกษา 
10.4  การรายงานผล 
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โครงการที่ 10 

โครงการ : จัดการเรียนการสอนแผนกสามัญสัมพันธ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ความมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6 กลําววํา  การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู๎  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  เป้าหมายเพ่ือให๎เยาวชนเป็นคนดี  มีความรู๎  และสามารถ
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ในการที่จะพัฒนาเยาวชนให๎มีคุณลักษณะตามที่ต๎องการ ครูผู๎สอนจึงมีความส าคัญ
อยํางมาก ที่จะคอยชี้แนะ และวางแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน  การพัฒนาให๎ครูมีความรู๎  มีทักษะและความ
ช านาญในการจัดการเรียนรู๎  เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดคุณลักษณะตามที่ต๎องการ  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง 

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให๎เพียงพอตํอการจัดการเรียนการสอน 
5.2  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับความรู๎ ทักษะ และประสบการณ์ 
5.3  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติได๎จริง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.3 เชิงปริมาณ      

6.3.1 จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. รวม 800 คน 
6.3.2 ผู๎เรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จ านวน  ร๎อยละ  100  มีสื่อการเรียนรู๎ที่ทันสมัย 
6.3.3 แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยกํอให๎เกิดการ

เรียนรู๎ที่ดีและมีความเป็นสากล และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
6.4 เชิงคุณภาพ       
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6.4.1 นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6.4.2 ครูผู๎สอนมีห๎องเรียนที่ใช๎ส าหรับสอนนักเรียนที่ทันสมัย 
6.4.3 ผู๎เรียนทุกคนที่มาเรียนที่แผนกวิชาการบัญชีมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             

2 ประชุมและ วางแผน             

3 อนุมัติโครงการ             

4 แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ด าเนินงานตามโครงการ             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 222,879 บาท ได๎แกํ  
       8.1  คําวัสดุการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการบัญชี เป็นเงิน 222,879 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ  
6.7 นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวช. และ ปวส. มีความรู๎ด๎านทฤษฏี และมีความสามารถ มีทักษะ ใน

รายวิชาที่เรียน สามารถผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา น าไปสูํการผํานเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็น
ขั้นตอนการน าความรู๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 

6.8 นักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยผํานเกณฑ์มาตรฐานรายวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 รายงานผลปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 11 

โครงการ : โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  

1. นายพิสิทธิ์  ด าริห์รัมย์ หัวหน๎าโครงการ อศ.กช. และครูประจ ากลุํม อศ.กช. อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ และอ าเภอหนองกี่ (บุกระสัง) 

 2. นายสุรชัย  จันทสนิทศรี        ครูประจ ากลุํม อศ.กช. อ าเภอโนนสุวรรณ และอ าเภอหนองก่ี           

 3. นางสาวแพรทอง  ละมุล        ครูประจ ากลุํม อศ.กช. อ าเภอล าปลายมาศ 

 4. นายภานุ  อินยะโพธิ์          ครูประจ ากลุํม อศ.กช. อ าเภอประโคนชัย 

 5. นายวิษณุ  หาสุข          ครูประจ ากลุํม อศ.กช. อ าเภอพลับพลาชัย 

 6. นางสาวฐาปนี  พนารินทร์      ครูประจ ากลุํม อศ.กช. อ าเภอแคนดง 

 ที่ปรึกษาโครงการ 

1. รองผู๎อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและบุคคล  นายอดุลย์  ผิวผัน 

2. รองผู๎อ านวยการฝ่ายวิชาการ       นายสุรชาติ  กีรติตระกูล 

3. รองผู๎อ านวยการฝ่ายแผนและความรํวมมือ  นายส ารวย  ยอดเยี่ยมแกร 

4. รองผู๎อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายชูชีพ  เหมือนพร๎อม 

5. ผู๎อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นายสุกุล  สุวรรณธาดา 

 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ 1  
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4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต๎น เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือให๎
มีความช านาญเฉพาะด๎าน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพได๎ตรงตาม
ความต๎องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งใน
ระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 
 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎เลือกเรียนได๎อยํางกว๎างขวาง เพ่ือเน๎นความช านาญเฉพาะด๎านด๎วยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู๎เรียน ถํายโอนผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบ
ความรู๎และประสบการณ์จากแหลํงวิทยากร สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได๎ 
 3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรํวมมือในการจัดการการศึกษารํวมมือระหวํางหนํวยงาน
และองค์กรที่เก่ียวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎สถานศึกษา ชุมชนและท๎องถิ่น มีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรให๎ตรง
ตามความต๎องการและสอดคล๎องกับสภาพของชุมชนและท๎องถิ่น 
 
5. วัตถุประสงค์        

5.4 เพ่ือให๎มีความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ น าไปปฏิบัติงาน
อาชีพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพได๎อยําง
เหมาะสมกับตน สร๎างสรรค์ความเจริญตํอชุมชน ท๎องถิ่นและประเทศชาติ 

5.5 เพ่ือให๎เป็นผู๎มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ใฝ่เรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสร๎างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให๎ก๎าวหน๎าอยูํเสมอ 

5.6 เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีตํออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนํวยงาน 
สามารถท างานเป็นหมูํคณะได๎ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อ่ืน 

5.7 เพ่ือให๎เป็นผู๎มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูํรํวมกัน มีความรับผิดชอบตํอ
ครอบครัว หนํวยงาน ท๎องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข๎าใจและเห็นคุณคําของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น รู๎จักใช๎และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร๎างสิ่งแวดล๎อมท่ีดี 

5.8 เพ่ือให๎มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย และจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ  

5.9 เพ่ือให๎ตระหนักและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศและโลก
ปัจจุบัน มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือสํวนรวม ด ารงรักษาไว๎ซึ่งความมั่นคง
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.9 เชิงปริมาณ       

6.9.1 ผู๎เข๎ารับการศึกษาจบร๎อยละ 100 
6.9.2 รับนักเรียนใหมํเพ่ิมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน  100  คน 

6.10 เชิงคุณภาพ       
6.10.1 ผู๎เรียนมีความรู๎ความช านาญในทักษะวิชาชีพ 
6.10.2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และสติปัญญา 
6.10.3 ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพตรงตามตลาดแรงงานต๎องการ 

สอดคล๎องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงาน และขออนุมัติ             

2 ประชาสัมพันธ์โครงการ             

3 รับสมัครและคัดเลือกผู๎เรียน             

4 จัดอบรมครู ผู๎สอนในโครงการ             

5 จัดการเรียนการสอน             

6 รายงานผลการด าเนินงาน             

 7.1 สถานที่ในการด าเนินการ 
         7.1.1 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอล าปลายมาศ 
         7.1.2 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
         7.1.3 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอโนนสุวรรณ 
         7.1.4 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอประโคนชัย 
         7.1.5 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอพลับพลาชัย 
              7.1.6 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอหนองกี ่
         7.1.7 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอหนองกี่ (บกุระสัง) 
         7.1.8 ศูนย์การเรียนรู๎โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท กลุํมอ าเภอแคนดง 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,717,000 บาท ได๎แกํ  

8.1 คําตอบแทน 
 8.1.1 คําเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ               80,000 บาท 
 8.1.2 คําสมนาคุณผู๎ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร                  1,000,000 บาท 
        (รวมโครงการศึกษาดูงาน) 
8.2 คําใช๎สอย   
 8.2.1 น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหลํอลื่น           120,000 บาท 
 8.2.2 คําซํอมบ ารุงยานพาหนะ            100,000 บาท 
 8.2.3 คําถํายเอกสาร              15,000 บาท 
 8.2.4 คําเย็บเลํมหนังสือ หรือเข๎าปกหนังสือ   15,000 บาท 
 8.2.5 คําปรับปรุงส านักงาน            100,000  บาท 
 8.2.6 คําปรับปรุงศูนย์การเรียนรู๎            100,000 บาท 

      8.3 คําวัสดุ 
  8.3.1 วัสดุส านักงาน                       150,000 บาท  
  8.3.2 วัสดุที่ใช๎ในโครงการเกษตรของนักเรียน           900,000 บาท 

      8.4 คําครุภัณฑ์ 
  8.4.1 เครื่องปรับอากาศ     60,000 บาท 
  8.4.2 เครื่องพิมพ์เอกสาร     12,000 บาท 
  8.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์        20,000 บาท 
  8.4.4 ตู๎เกบ็เอกสาร/ชั้นวางของ              50,000 บาท 

8.4.5 พัดลมตั้งพ้ืน                         15,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.3 ผู๎รับการศึกษาจะได๎รับความรู๎เทคนิคและวิธีการในการเพ่ิมผลผลิต 
9.4 ผู๎เข๎ารับการศึกษาจะเป็นผู๎น าท๎องถิ่นที่สามารถถํายทอดความรู๎ เทคนิควิธีการตลอดจนทัศนคติที่ดี

ตํองานอาชีพเกษตรกรรม ตํอบุคคลอื่นและชุมชน 
9.5 ผู๎เข๎ารับการศึกษาจะมีอาชีพหลักท าในท๎องถิ่นของตนเอง 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 ติดตามความก๎าวหน๎าของโครงการเป็นระยะ ๆ ทุกสัปดาห์/เดือน 
10.2 ติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษาในแตํละรุํน 
10.3 ติดตามการประกอบอาชีพ และมีงานท า ตลอดจนมีรายได๎ของผู๎ส าเร็จการศึกษาเป็นระยะ ๆ 
10.4 สรุปผลการด าเนินงานในแตํละปี 
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โครงการที่ 12 

โครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระภาษาไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  :  นางสาวปรียานุช  ประเสริฐสุข    
         กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย   ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 2.4, 2.5  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.4, 2.5  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

กระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อได๎ผํานการศึกษาหาความรู๎  โดยวิธีการอําน   
เขียน  พูดและคิดโดยผํานภาษา  ชาติไทยมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์มาอยํางยาวนาน  เป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎
อําน  เขียน  พูด  และศึกษาหาความรู๎ตําง ๆ โดยอาศัยภาษา  ดังนั้นภาษาไทยจึงมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอ
ผู๎เรียน  ที่ต๎องฝึกทักษะด๎านการอําน  เขียน  พูด  เพ่ือใช๎ในการแสวงหาความรู๎และสื่อสารให๎ถูกต๎อง  ไมํเกิด
ความสับสนและในขณะเดียวกัน  ภาษาไทยนั้นยังมีความงดงามทางภาษา  จนถือได๎วําเป็นอัตลักษณ์ของชาติได๎  
ได๎แกํ  บทประพันธ์ประเภทร๎อยแก๎ว  และร๎อยกรอง  โดยเฉพาะวรรณคดีตําง ๆ ดังนั้นนักเรียนควรได๎ศึกษา
สมบัติของชาติให๎ลึกซ้ึง  เพื่อเป็นการจรรโลงวัฒนธรรมทางภาษาสืบตํอไปชั่วลูกชั่วหลาน 
 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  จึงได๎ก าหนดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ตําง ๆ และยกระดับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให๎สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
5.วัตถุประสงค์        

5.10 เพ่ือตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู๎ทักษะตําง ๆ ในรายวิชาภาษาไทย 
5.11 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนมีความกล๎าแสดงออก  กล๎าคิด  กล๎าท า  กล๎าพูด 
5.12 เพ่ือให๎นักเรียนและบุคลากรตระหนักเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทย 

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.11 เชิงปริมาณ       

6.11.1 ครู    30  คน 
6.11.2 นักเรียน  500    คน 
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6.12 เชิงคุณภาพ       
6.2. 1  . นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 
6.2. 2  . นักเรียนนักเรียนมีความกล๎าแสดงออกเพ่ิมมากข้ึน 
6.2. 3  . นักเรียน  บุคลากร  และชุมชนตระหนักเห็นถึงความส าคัญของภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. ด าเนินการจัดซื้อ             

3. ด าเนินการตรวจรับ             

4. ติดตามและประเมินผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน   อุดหนุน งบ   ด าเนินการ   
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได๎แกํ  

8.1  วันสุนทรภู ํ     จ านวนเงิน      3,000 บาท 
8.2  วันภาษาไทยแหํงชาติ   จ านวนเงิน      3,000 บาท 

 8.3  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย  จ านวนเงิน      4,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9. 1  นักเรียน  บุคลากร  จะเห็นความส าคัญของภาษาไทยมากขึ้น 
9 .2   นักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
9 .3  นักเรียน  บุคลากร  รักการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1  จากแบบสอบถาม 
10.2  จากแบบประเมินที่ให๎นักศึกษาท าหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
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โครงการที่ 13 

 
โครงการ : วันคริสต์มาส  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  หมวดภาษาตํางประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  3   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

 ภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาที่ ใช๎ ในการสื่อสารทั่ ว โลก  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศผู๎เรียนจ าเป็นต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรม  และประเพณีของเจ๎าของภาษาซึ่งในวันที่  ๒๕  
ธันวาคม ของทุกปี จะมีการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ๎า คือวันคริสต์มาส  ค าวํา คริสต์มาสเป็นค าทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ  Christmas  ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณวํา  Christes  Maesse  ที่แปลวํา  บูชามิสซา
ของพระคริสตเจ๎า  เพราะการรํวมพิธีมิสซาเป็นประเพณีส าคัญท่ีสุดที่ชาวคริสต์ถือปฏิบัติในวันคริสต์มาส 

ดังนั้นกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ  จึงจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น  เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษา
ประเพณี ที่ส าคัญของชาวคริสต์  ทราบประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวันคริสต์มาส 

5.วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และประเพณีในวันคริสต์มาส 
5.2 เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู๎จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
5.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอภาษาตํางประเทศ 
5.4 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความม่ันใจ และกล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมในกิจกรรมตําง ๆ 

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.13 เชิงปริมาณ       

6.13.1 นักเรียน นักศึกษา โดยประมาณ 2,000 คน และครู - อาจารย์  ที่มีความสนใจ 
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6.14 เชิงคุณภาพ       
  -  นักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมสากล 
  -  จากการสังเกต  นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออกอยําง 
  เหมาะสม 
  -  จากการประเมิน นักเรียนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญและ            
  ประเพณีของวันคริสต์มาส 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ             

2 ประชุม วางแผนการด าเนินการ             

3 ขอจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์             

4 ด าเนินการ             

5 สรุปงานและประเมินผล             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ   เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 13,000 บาท   ได๎แกํ  

 8.1 คําของรางวัลที่มอบให๎นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม    10,000   บาท 
  8.2 กระดาษและอุปกรณ์ท่ีใช๎ตกแตํงสถานที่    1,000   บาท 
  8.3 คําอาหารวํางครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา   2,000   บาท 
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.6 ผู๎เรียนมีความสนใจและเกิดการเรียนรู๎ในการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย 
9.7 นักเรียนได๎จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของเจ๎าของภาษา และการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
9.8 นักเรียนได๎แสดงออกถึงความสามารถ  ตลอดจนกล๎าแสดงออกในทางที่ถูกต๎องร๎อยละ 90 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
 10.1แบบสอบถาม 

10.2แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
10.3การสังเกต 
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โครงการที่ 14 
โครงการ    สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง (โครงการวิชาการ)  
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2561 
……………………………………………………………………………………………………. 
1.หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข๎อที่ 2.          
ปฎิรูปการเรียนรู๎สูํการใช๎ความรู๎เป็นฐานการด ารงชีพ ข๎อที่ 6. พัฒนามาตรฐานการศึกษาให๎ทัดเทียมกับประเทศ
ที่พัฒนาแล๎ว  เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู๎ด๎านภาษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพ  พัฒนาผู๎เรียน
ให๎มีความรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก(Global literacy) พัฒนาการเรียนการสอน สํงเสริมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ เน๎นการปฏิบัติจริง มาตรฐานการศึกษาที่ 15 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย และเป้าหมายด๎านพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ข๎อที่ 2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง และข๎อที่ 3 นักเรียนมีทักษะ
การท างานและอยูํกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

ดังนั้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญได๎อยํางหลากหลาย   กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์   จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาของของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
2.2 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง  
2.3 นักเรียนมีทักษะการท างานและอยูํกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ด๎านปริมาณ นักเรียนทุกคน และครูในกลุํมสาระทุกกลุํม เข๎ารํวมจัดนิทรรศการ 
 3.2 ด๎านคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง  
3.2.2 นักเรียนมีทักษะการท างานและอยูํกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข 
3.2.3 มาตรฐานการศึกษาของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ให๎สูงขึ้น 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น    10,000    บาท 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดการใช๎งบประมาณ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
ผู๎รับผิดชอบ 

คําตอบ 
แทน 
(บ) 

คํา 
ใช๎สอย

(บ) 

คําวัสดุ
(บ) 

อ่ืนๆ
(บ) 

1.ขั้นเตรียมการ 
   -ประชุมคณะกรรมการ 
   -เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.ขั้นด าเนินการ 
   -ประชุมรํวมกับกลุํมสาระอ่ืนๆ 
   -จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
 -จัดนิทรรศการรํวมกับกลุํม
สาระ/หนํวยงานอื่นๆ 
3.ขัน้ประเมินผล 
   -ประเมินผลการด าเนินงาน 
   -สรุปและรายงานผล 

   
 
 
 
 
 
 
 
10,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา
2561 

นายสุเนตร 
แก๎วบุตรดี 

รวมงบประมาณ 10,000   
5. สถานที่ หอประชุมใหญํ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
6. การวัดผลประเมินผล 

ตัวบํงชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

1.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองมากข้ึน 
2. นักเรียนมีทักษะการท างานและอยูํกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขอยูํในระดับ
มาก 
3. มาตรฐานการศึกษาของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ให๎สูงขึ้น 
4. จ านวนกจิกรรม/กลุํมสาระ/หนํวยงาน/นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบ 
สอบถาม 
3. แบบ
ประเมิน 

1.การสังเกต 
2.สอบถาม 
3.การ
ประเมิน/
ประชุม/
รายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองมากขึ้น 
7.2 นักเรียนมีทักษะการท างานและอยูํกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุขอยูํในระดับมาก 
7.3 มาตรฐานการศึกษาของกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ให๎สูงขึ้น 

 7.4 จ านวนกิจกรรม/กลุํมสาระ/หนํวยงาน/นักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
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โครงการที่ 15 
1.  ช่ือโครงการ: ศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
2.  ลักษณะโครงการ  )(  โครงการต่อเนื่อง       )  (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
 ข้อที่ 1 : เรํงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้อที่ 5: สร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายความรํวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตํางประเทศ 
กลยุทธ์5.1: พัฒนาศักยภาพ ด๎านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยี  และการบริหารจัดการของผู๎บริหาร 

ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและผู๎เรียน 
4.  การประเมินคุณภาพภายใน       มาตรฐานที่ 3ตัวบํงชี้  3.9,3.12  
     การประเมินคุณภาพภายนอกมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้  15 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศศิธร  สุขประเสริฐ 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561 
 
หลักการและเหตุผล 

      ตามนโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล ข๎อที่  1 เรํงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการปฏิรูป
ระบบความรู๎ของสังคมไทย   อันประกอบด๎วย  การยกระดับองค์ความรู๎ให๎ได๎มาตรฐานสากล  สํงเสริมการอําน 
พร๎อมทั้งการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศ  และสอดคล๎องมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่  3.9 ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีค าอธิบาย  “มีการจัดหา การใช๎วัสดุ ครุภัณฑ์  
และคอมพิวเตอร์ สอดคล๎องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา” ตัวบํงชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพใน
การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา   กับเครือขําย  ทั้งในประเทศ และ หรือตํางประเทศ  โดยมี
ค าอธิบายวํา  “สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร ในการจัดการอาชีวศึกษา   ทั้งในประเทศ  และ หรือ
ตํางประเทศ ในด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ทรงคุณวุฒิ  สถานประกอบอีกท้ังยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2555   ข๎อที่ 5 : สร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายความรํวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในและตํางประเทศ กลยุทธ์5.1: พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน  ด๎านภาษาและการสื่อสาร เทคโนโลยี  
และการ บริหารจัดการของผู๎บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและผู๎เรียน 

          แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  จึงได๎จัดท าโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์เพ่ือตระหนักเห็นความส าคัญของประชาคมอาเซียน ซึ่งได๎รวมตัวกันมาเป็นเวลานาน ประชาคมอาเซียน
จะมีผล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วันนั้นจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก คือการรวมตัวของชาติใน 
Asean เพ่ือให๎เกิดประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรํวมกัน ท าให๎มีผลประโยชน์, อ านาจตํอรองตํางๆ กับคํูค๎าได๎มากข้ึน และการน าเข๎า สํงออกของชาติใน
อาเซียนก็จะเสรี อีกท้ังด๎านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  เพ่ือเตรียมความพร๎อมและสํงเสริมการ-เรียน
การสอนที่สนับสนุนประชาคมอาเซียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได๎ตระหนักเห็นคุณคําของการสํงเสริมให๎ครู
อาจารย์  ใช๎ภาษาอังกฤษ   ในการสื่อสาร ในฐานะเป็นภาษากลางของอาเซียน   และเป็นภาษาสากลของโลก 
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จากเทคโนโลยีตําง ๆ เพื่อน าไปขยายผล และน ามาใช๎ในกิจกรรมการเรียน การสอน  เป็นประโยชน์ตํอนักเรียน 
นักศึกษาได๎มีโอกาสใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  จากเหตุผลดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการนี้   เพ่ือให๎ครูอาจารย์ 
แผนกวิชาสามัญฯ    ได๎รํวมโครงการดังกลําว และน าไปขยายผลให๎นักเรียน นักศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น ได๎เรียนรู๎

วัฒนธรรมตํางประเทศ ได๎อยํางถูกต๎อง  
2. เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนได๎ตระหนักเห็น

ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน 
3. เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น ได๎ มีโอกาสมี

โอกาสใช๎ห๎องเรียนอาเซียนในการเรียนการสอน 
 

เป้าหมาย(ผลผลิต/Outputs) 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  เรียนรู๎
วัฒนธรรมตํางประเทศ  

2. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  ตระหนักเห็น
ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  

3. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  มีโอกาสใช๎
ห๎องเรียนอาเซียน ในการเรียน การสอน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น เรียนรู๎วัฒนธรรม
ตํางประเทศ ได๎อยํางถูกต๎อง  

2. นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น ตระหนักเห็น
ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  

3. นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น มีโอกาสใช๎ห๎องเรียน
อาเซยีน ในการเรียน การสอน 

 

สถานที่ด าเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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วิธีการด าเนินงาน /การปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 แตํงตั้งคณะกรรมการ             

3 ด าเนินงานตามโครงการ             

4 ติดตามและประเมินผล             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   30,000 บาท 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
 จากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท ได๎แกํ  
       คําวัสดุการจัดการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เป็นเงิน 30,000 บาท 
 

การติดตามประเมินผล  :  การใช้แบบสอบถาม 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต )Output( 
เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  เรียนรู๎   
     วัฒนธรรมตํางประเทศ  
2.  นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  ตระหนักเห็น   
     ความส าคัญของประชาคม อาเซียน และมีโอกาสใช๎ห๎องเรียนอาเซียน ในการเรียน การสอน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น เรียนรู๎วัฒนธรรม  
     ตํางประเทศ ได๎อยํางถูกต๎อง  
2.  นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น ตระหนักเห็น  
     ความส าคัญของประชาคม อาเซียน  
3.  นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น มีโอกาสใช๎ห๎องเรียน  
     อาเซียน ในการเรียน การสอน 
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ )Outcome(   
เชิงปริมาณ 

1. นักเรยีน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  เรียนรู๎  
วัฒนธรรมตํางประเทศมีความเข๎าใจ  เอกลักษณ์รวมทั้งนิสัยใจคอของแตํละประเทศ 

2. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  ตระหนักเห็น  
ความส าคัญของประชาคม อาเซียน และรู๎จักความเป็นผู๎น าและความโดดเดํนของอาเซียน 

3. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น 100%  มีโอกาสใช๎              
ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆในการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่นเรียนรู๎วัฒนธรรม

ตํางประเทศ ได๎อยํางถูกต๎องมีความเข๎าใจ   เอกลักษณ์รวมทั้งนิสัยใจคอของแตํละประเทศ 
2. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่นตระหนักเห็น

ความส าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและรู๎จักความเป็นผู๎น าและความโดดเดํนของอาเซียน 
3. นักเรียน นักศึกษา  ครู  บุคลากร ของวิทยาลัย ฯ ประชาชน ชุมชนท๎องถิ่น มีโอกาสใช๎

ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆในการสื่อสารในสถานการณ์ตําง ๆ 
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
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โครงการที่ 16 
ชื่อโครงการ : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศุกลรัตน์  โสดากุล        
2.  ลักษณะโครงการ  ) (  โครงการตามภาระงานประจ า 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล   

ข๎อที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ข๎อที่  1 สร๎างและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
4.  หลักการและเหตุผล 
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เป็นการสํงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให๎เป็นไปตามหลักการ 
จุดหมาย และเกณฑ์การใช๎หลักสูตร  โดยสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดท าเอกสารจัดการเรียนการสอนและสื่อ
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรํวมกับสถาน
ประกอบการ  และหนํวยงานภายนอก  ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนให๎ตรงตามหลักสูตร 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎ครูและผู๎สอนจัดหาเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือรวบรวมและเผยแพรํผลงานทางวิชาการมีคุณคําตํอการจัดการเรียนการสอน 

 
6. เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :   

1. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. จัดการเรียนการสอนให๎กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน  2,447  คน  และครู  100  คน 
3. สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนจัดท าแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน  100 คน 
4. จัดโครงการอบรมให๎กับครูผู๎สอนในการจัดหาสื่อทีทันสมัย 
เชิงคุณภาพ : 
1. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
2. จัดการเรียนการสอนโดยจัดท าตารางเรียน ตารางสอน ตารางห๎องให๎มีประสิทธิภาพ 
3. ครูผู๎สอนจัดท าเอกสารประกอบการสอนและสื่อประกอบการสอนได๎ทุกคน 
4. ครูผู๎สอนใช๎สื่อการสอนที่ทันสมัย 

 
 
 
 



61 
 

7. วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/สถานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผล             

5 รายงานผลการด าเนินการ             

 
8.  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   25,000    บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
3).  คําวัสดุ 
4).  ครุภัณฑ์  (ปริ้นเตอร์) 
 

 
 

   
 

10,000 
10,000 
5,000 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น    25,000  

9.  ผลที่คาดวําจะได๎รับ : มีวัสดุ ครุภัณฑ์ใช๎ในการด าเนินกิจการอยํางตํอเนื่องและสะดวก 

10. การติดตามและประเมินผล  :   จากแบบสรุปและรายงาน 

ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรํวมกับสถานประกอบการอยํางน๎อย  1  สาขางาน 
2. มีตารางเรียนส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี และตารางสอนส าหรับครูจ านวน  100 คน 
3. ได๎เอกสารประกอบการสอน/สื่อนวัตกรรม/แผนการสอนของครูทุกคน 

 เชิงคุณภาพ 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่องให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถาน

ประกอบการทุกปีการศึกษา 
2. มีตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช๎ห๎องถูกต๎องสมบูรณ์ 



62 
 

3. มีเอกสารประกอบการสอน/สื่อนวัตกรรม/แผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรํวมกับสถานประกอบการ 
2. นักเรียนทุกชั้นปีมีตารางเรียนและตาราสอนส าหรับครูทุกคน 
3. ครูผู๎สอนมีการจัดท าแผนการสอนสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยมีคุณภาพ 

 เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการสอนอยํางตํอเนื่อง 
2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร 
3. ครูผู๎สอนได๎เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อประกอบการสอนที่มีคุณภาพ 
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โครงการที่ 17 

โครงการ  :  วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     ข๎อที่ 8 และข๎อที่ 12  
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  ข๎อที่  ยุทธศาสตร์ที่ 1  มาตรการที่ 2,6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  มาตรการที่ 1,4 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุํงเน๎นกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ
ก ากับ  ติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่อง  เพ่ือให๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. วัตถุประสงค์        
5.13  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผํานเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5.14  เพ่ือให๎สามารถจัดการเรียนการสอน  ให๎ตรงตามความต๎องการของผู๎เรียน 
5.15  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน  ให๎เป็นผลผลิตของสถานศึกษาที่มีคุณภาพและตรงตามความ  

 ต๎องการของตลาดแรงงาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
6.1.2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
6.1.3 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาชํางกลเกษตร 
6.1.4 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
6.1.5 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาประมง 
6.1.6 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
6.1.7 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
6.1.8 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการบัญชี 
6.1.9 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแรม 
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6.1.10 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีส านักงาน 
6.1.11 กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา 
6.2.2 พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ งบ อุดหนุนทั่วไป  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  70,000  บาท  ได๎แก ํ  

8.1  สมุดวัดผลประเมินผลรายวิชา (สมุดขาว) 
8.2  กระดาษ Double A  (A4 สีขาว)  

      8.3  กระดาษ A4   (สี)      
 8.4  กระดาษโรเนียวขาว k36 
      8.5  กระดาษสอบ ต2ก 
      8.6  ซองน้ าตาลขยายข๎างใหญํ 
      8.7  เชือกฟาง 
      8.8  ยางรัดของ (ใหญํ) 
      8.9  ปากกาไวท์บอร์ด  

8.10 ดินสอ 
8.11 ยางลบ 
8.12 น้ ายาลบค าผิด 
8.13 คลิปเสียบ (ลวดเสียบ) 
8.14 คลิปหนีบ (สีด า) 
8.15 ตะปู 
8.16 เป็กดอกจัน 
8.17 เทปผ๎าแล็คซีน 
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8.18 สก็อตเทปใส 
8.19 กาวสองหน๎า 
8.20 เหล็กเจาะข๎อสอบ 
8.21  ลูกแม็กซ์ 
8.22  ซองขาว  
8.23  หมึกปริ้นเตอร์ สีด า,สีแดง,สีฟ้า,สีเหลือง 
8.24  คําซํอมคอมพิวเตอร์ 
8.25  คําซํอมปริ้นเตอร์ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1  ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ์  
 9.2  ผู๎เรียนสอบผํานมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
 9.3  ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน 
 9.4  ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในทักษะวิชาชีพและสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 9.5  ผู๎เรียนคิดเป็น  ท าเป็น  และแก๎ปัญหาได๎ 
 9.6  ผู๎เรียนเป็นคนดี  คนเกํง  และเรียนอยํางมีความสุข      

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการและกิจกรรม 
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โครงการที่ 18 
 

โครงการ : งานห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสิริพร    วรรณมาศ    หัวหน๎างานห๎องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.38  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ห๎องสมุดจัดได๎วําเป็นหัวใจและมีบทบาทท่ีส าคัญ  ด๎านการเรียน  การสอน  เพราะเป็นศูนย์กลางของ
การเรียนรู๎  การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  ให๎บริการแกํครู – อาจารย์  นักเรียน – นักศึกษา  และบุคคลภายนอก  
ห๎องสมุดมีความทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์ จ าเป็นต๎องมีสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอตํอผู๎ใช๎บริการ มีบรรยากาศ
เอ้ือตํอการเรียนรู๎และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังปลูกฝังให๎ผู๎เรียน รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และรักการอําน
มากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือให๎มีข๎อมูล  ขําวสาร  ที่ทันสมัย  ทันตํอเหตุการณ์  และเพียงพอ 
5.2  ผู๎ใช๎บริการได๎รับข๎อมูล  ขําวสาร  ที่ทันสมัย 
5.3  มีอุปกรณ์ในการเก็บข๎อมูล และสืบค๎นข๎อมูลที่ทันสมัย  รวดเร็ว 
5.4 มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 ห๎องสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  มีข๎อมูล  ขําวสารที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น 
6.1.2 บริการได๎รวดเร็ว  ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
6.1.3 ปฏิบัติงานได๎อยํางตํอเนื่อง 

6.2 เชิงคุณภาพ       
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6.2.1 ผู๎ใช๎บริการรู๎จักศึกษา  ค๎นคว๎าด๎วยตนเองมากข้ึน 
6.2.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาการค๎นคว๎า 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ก าหนดแผนงาน             
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
3 ด าเนินการตามแผนงาน             
4 ติดตามและประเมินผล             
5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ     
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    130,000  บาท      ได๎แกํ  
  8.1  บ ารุงโปรแกรมห๎องสมุด  (Library  2001)                           3,500        บาท 
 8.2  หนังสือทั่วไป   50,000  บาท 
 8.3  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์   40,000  บาท 
 8.4  วัสดุซํอม   10,000  บาท 
 8.5  วัสดุอ่ืนๆ(เครื่องใช๎ในส านักงาน)     5,000  บาท 
 8.6  ตู๎เก็บเครื่อง  Serverc               28,000  บาท      

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1  ห๎องสมุดมีรายงานสถิติการปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ 

 9.2  การปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาขึ้นทุกด๎าน 
 9.3  การบริหารงานของห๎องสมุดเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
 9.4  การปฏิบัติงานของห๎องสามารถให๎บริการได๎ตํอเนื่อง  และมีคุณภาพ 

9.5  มีเครื่อง Server ที่รวดเร็วในการจัดเก็บข๎อมูลและให๎บริการที่รวดเร็ว 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
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โครงการที ่19 
ชื่อโครงการ :  ฝ่ายวิชาการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ     
2.  ลักษณะโครงการ  ()  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ   
         (   )  โครงการตามภาระงานประจ า 
         (   )  โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณของ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

    สอศ. ข๎อที่ 10 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                   งานธุรการฝ่ายวิชาการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา  ซึ่งมีหน๎าที่หลัก 
ในการรวบรวมข๎อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานธุรการ  การปฏิบัติงานด๎านธุรการ 
ฝ่ายวิชาการ การลงทะเบียนรับ หนังสือที่เข๎ามาในฝ่ายวิชาการ การโต๎ตอบหนังสือราชการ  นอกจากนี้ 
ยังเป็นการให๎บริการ ประสานสํงเสริม สนับสนุน การอ านวยความสะดวกตํางๆ ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ให๎ด าเนินไปด๎วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว มีความคลํองตัวในการบริหารงาน และ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน๎นความโปรํงใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ การดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให๎เป็นตัวชํวยสํงเสริม และอ านวยความ
สะดวกในการท างานให๎กลุํมงานตํางๆ    ดังนั้นฝ่ายวิชาการจะต๎องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพ่ือให๎งาน
ธุรการด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบียบแบบแผน 
5. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให๎การด าเนินงานธุรการฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงานได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 
2. เพ่ือให๎การด าเนินงานธุรการเป็นไปอยํางมีระบบ ตามระเบียบของทางราชการ 
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให๎มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ :   

1. อ านวยความสะดวกและบริการครูที่มาติดตํอประสานงานฝ่ายวิชาการ จ านวน  170 คน 
2. บริการนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด จ านวน  2,000  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. การบริการเป็นไปอยํางมีระบบ ถูกต๎อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพตรวจสอบได๎ 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎รับการบริการอ านวยความสะดวกอยํางเหมาะสมและรวดเร็ว 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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. ก าหนดแผนงานขอบเขตงาน             

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3. ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4. ติดตามและประเมินผล             

5. รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
 จากเงินงบ บ ารุงการศึกษา   คําใช๎จํายรวมทั้งสิ้น    30,000  บาท  ได๎แกํ 

         หมวดรายจําย 
รายการ 

จ านวน จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
คําตอบแทนใช๎สอยวัสดุ 
1) คําตอบแทน 
2) คําใช๎สอย 
    2.1 คําซํอมคอมพิวเตอร์, 
    2.2 คําซํอมเครื่องปริ้น  
3) คําวัสดุ 
    3.1 คํากระดาษขาวดับเบิ้ล A 
    3.2 คํากระดาษสี 
    3.3 คํากระดาษ A4 สีขาว 120 แกรม  
    3.4 คําหมึกปริ้นเตอร์ Docuprimt   M215 b 

 3.5 ซองสีน้ าตาลพับข๎าง 
 3.6. น้ ายาลบค าผิด 
 3.7  แลคซีนขนาด 2 นิ้ว 
 3.8  แลคซีนขนาด 1 นิ้วครึ่ง 
 3.9. คลิปหนีบกระดาษ 
 3.10. แฟ้มเก็บเอกสารตราช๎าง 
 3.11. ลูกแม็กซ์ เบอร์ 10 
 3.12. สีเน๎นข๎อความ 
4) ครุภัณฑ์ 

 
- 

 
2  เครื่อง  
2  เครื่อง  
 
50  รีม 
20  รีม 
20  รีม 
20 กลํอง 
100 ซอง 
6  อัน 
4  ม๎วน 
10  ม๎วน 
2  กลํอง 
2  แพ็ค 
1  กลํอง 
5   อัน 

 
 

  
 
 
 3,000 
3,000 

 
 13,000 
 2,600 
3,000 
2,300 

     500 
200 
100 
300 
300 

1200 
250 
250 

 

รวมเงิน    30,000  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
 เชิงปริมาณ 

1. พิมพ์หนังสือราชการภายใน-ภายนอก ร๎อยละ 80  
2. ท าค าสั่งวิทยาลัยฯ ของฝ่ายวิชาการ งาน/คณะ   ร๎อยละ 80 
3. จัดเก็บเอกสารตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับฝ่ายวิชาการ/งาน  ร๎อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
 เชิงปริมาณ   การบริการงานด๎านเอกสารแกํครูของวิทยาลัยและผู๎ติดตํอจ านวนไมํต่ ากวําร๎อยละ 50 
          เชิงคุณภาพ    ผู๎มารับบริการทุกคนมีความพึงพอใจในระดับดี 

10. การติดตามและประเมินผล  :  สิ้นสุดปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 20 

1. โครงการ : พัฒนางานธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ :       โครงการตํอเนื่อง             โครงการใหมํ  
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ธรุการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
5. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีได๎มีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ท าให๎การปฏิบัติงานทุกอยํางมี
ความจ าเป็นต๎องใช๎ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างาน และเพ่ือให๎การปฏิบัติงานในงานธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และรวดเร็วทันตํอเวลาที่ก าหนด 
 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือให๎มีครุภัณฑ์ใช๎งานอยํางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตํอการใช๎งาน 
6.2 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. เป้าหมาย )ผลผลิต/Outputs( 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 วัสดุ ครุภัณฑ์      จ านวน  20  ชุด 
              2.  เชิงคุณภาพ 
                            2.1 งานธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช๎
งานอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
           

8. สถานที่ด าเนินการ ห๎องงานธุรการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
9. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่
กิจกรรม/ 

ขั้นตอนการท างาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

1 ขออนุมัติโครงการ 
 

           

2 สอบถามราคา 
 

           

3 ขออนุญาตจัดซื้อ  
 

          

4 ด าเนินการจัดซื้อ  
 

          

5 รายงานและสรุปผล             
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10. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   30,000   บาท 
 

หมวดรายจ่าย 
รายการ 

จ านวน จ านวนเงิน 
งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 

1. คําตอบแทน 
    1.1 คําซํอม-ล๎างแอร์ 

 
2 เครื่อง 

   
2,000 

 

2. คําใช๎สอย    2,000  
3. คําวัสดุ 
    3.1 วัสดุส านักงานตํางๆ 
    3.2 ซํอมครุภัณฑ์ 

    
4,000 
1,000 

 

4. ครุภัณฑ์ 
    4.1  ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์  

 
1 ชุด 

  
20,000 

  

รวมทั้งสิ้น  20,000 10,000  
 

11.  การติดตามและประเมินผล : สังเกตและสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง   
12.   ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 

12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  )Output( 
12.1.1 เชิงปริมาณ 

 1) ได๎วัสดุ - ครุภัณฑ์ที่เพียงพอตํอการใช๎งาน 
  12.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ได๎วัสดุ – ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

๑๒.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ )Output( 
12.1.1 เชิงปริมาณ 

 1) ได๎วัสดุ - ครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอตํอการใช๎งาน 
  12.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ได๎วัสดุ – ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

  13.   ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  (ไมํมี) 
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           โครงการที่ 21 

โครงการ : ส านักงานฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

งานธุรการฝ่ายเป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา  ซึ่งมีหน๎าที่หลัก 
ในการรวบรวมข๎อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับงานธุรการ  การปฏิบัติงานด๎านธุรการ 
ฝ่าย การลงทะเบียนรับ หนังสือที่เข๎ามาในฝ่ายวิชาการ การโต๎ตอบหนังสือราชการ  นอกจากนี้ 
ยังเป็นการให๎บริการ ประสานสํงเสริม สนับสนุน การอ านวยความสะดวกตํางๆ ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ให๎ด าเนินไปด๎วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว มีความคลํองตัวในการบริหารงาน และ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน และอ านวยความสะดวกในการ
ท างานให๎กลุํมงานตํางๆ ดังนั้นจึงมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เพื่อให๎งานธุรการด าเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบียบแบบแผน 
5. วัตถุประสงค์        

4. เพ่ือให๎การด าเนินงานธุรการฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงานได๎อยํางสะดวกและรวดเร็ว 
5. เพ่ือให๎การด าเนินงานธุรการเป็นไปอยํางมีระบบ ตามระเบียบของทางราชการ 
6. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให๎มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.3 เชิงปริมาณ       

6.1.1 อ านวยความสะดวกและบริการครู และเจ๎าหน๎าที่ด าเนินงาน จ านวน  80 คน 
6.1.2 บริการนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา ทั้งหมด จ านวน  1,000  คน 
 

6.4 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 การบริการเป็นไปอยํางมีระบบ ถูกต๎อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพตรวจสอบได๎ 
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6.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎รับการบริการอ านวยความสะดวกอยํางเหมาะสมและรวดเร็ว 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ             

2 ด าเนินการตามแผน             

3 สรุป             

4 รายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา   งบ ด าเนินงาน       
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในการด าเนินงาน ราคา 10,000 บาท  
8.2 คําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด ราคา 194,000 บาท 
8.3 คําเครื่องปริ้น จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท 
8.4 คําโต๏ะ เก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ชุด ราคา 3,000 บาท 
     

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
9.2 ให๎ความพึงพอใจแกํผู๎ที่มาประสานงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 จากแบบสรุปและแบบรายงาน  
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โครงการที่ 22 

โครงการ : ส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  เนื่องด๎วยปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎มีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ท าให๎การท างาน
ทุกอยํางจ าเป็นต๎องใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท างาน                     
เพ่ือเป็นการสะดวก และรวดเร็วในการท างาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีวัสดุ
ส านักงานที่มคีุณภาพ ในการจัดเก็บ ท าส าเนาเอกสารและพิมพ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให๎การท างานด าเนิน
ไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎มวีัสดุส านักงานที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตํอการใช๎งาน 
5.2 เพ่ือให๎การด าเนินงานภายในฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎องแมํนย า                           

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 อ านวยความสะดวกและบริการครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จ านวน  120  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีวัสดุส านักงานที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 ขออนุญาตจัดซื้อ             

3 ด าเนินการจัดซื้อ             

4 รายงานและสรุปผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา   งบ ด าเนินงาน       
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในการด าเนินงาน ราคา 20,000 บาท  
8.2 คําใช๎สอย  ราคา 10,000 บาท     

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีวัสดุส านักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการปฏิบัติงานประจ าวัน 
9.2 ให๎ความพึงพอใจแกํผู๎ที่มาประสานงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 สังเกตและสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง  
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โครงการที่ 23 

โครงการ : บริหารงานทั่วไป 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  เนื่องด๎วยปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎มีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ท าให๎การท างาน
ทุกอยํางจ าเป็นต๎องใช๎ระบบสารสนเทศเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท างาน                     
เพ่ือเป็นการสะดวก และรวดเร็วในการท างาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีวัสดุ
ส านักงานที่มคีุณภาพ ในการจัดเก็บ ท าส าเนาเอกสารและพิมพ์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให๎การท างานด าเนิน
ไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎มวีัสดุส านักงานที่สามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตํอการใช๎งาน 
5.2 เพ่ือให๎การด าเนินงานภายในฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นไปอยํางรวดเร็ว ถูกต๎องแมํนย า                           

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 อ านวยความสะดวกและบริการครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  จ านวน  120  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 งานบริหารงานทั่วไป มีวัสดุส านักงานที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ขออนุมัติโครงการ             

2 ขออนุญาตจัดซื้อ             

3 ด าเนินการจัดซื้อ             

4 รายงานและสรุปผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา   งบ ด าเนินงาน       
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในการด าเนินงาน ราคา 50,000 บาท  
8.2 คําใช๎สอย  ราคา 40,000 บาท     

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
6.2 งานบริหารงานทั่วไปมีวัสดุส านักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการปฏิบัติงานประจ าวัน 
6.3 ให๎ความพึงพอใจแกํผู๎ที่มาประสานงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 สังเกตและสอบถามผู๎เกี่ยวข๎อง 
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โครงการที่ 24 
1.  ช่ือโครงการ : งานพัสดุ   
2.  ลักษณะโครงการ  ) (  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  1,  3  และข๎อ  7 
   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข๎อที่  1 
4.  มาตรฐานที ่  3     ตัวบํงชี้ที่  3.9 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
7. หลักการและเหตุผล 
     7.1  นโยบายของรัฐบาลด๎านการศึกษา  ได๎ก าหนดไว๎  7  ข๎อ  โดยข๎อที่  1  เรํงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ข๎อ  3  ปฏิรูปครู  ยกฐานะให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูงอยํางแท๎จริง  และข๎อที่  7  เพ่ิมขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน   

7.2  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎จัดท ายุทธศาสตร์ไว๎  7  ยุทธศาสตร์  ซึ่งในยุทธศาสตร์
ที่  1  มุํงปฏิรูประบบการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและเชื่อมตํอการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต  ซึ่งมาตรการที่  2  เน๎นพัฒนาคุณภาพ  และสมรรถนะผู๎เรียนให๎เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  มาตรการที่  4  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยํางพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ 
 7.3  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง
ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  ทันสมัย  รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการใช๎งานที่
ตอบสนองการใช๎งานของผู๎ใช๎ได๎เหมาะสม  ตามมาตรฐานที่  3  ตัวบํงชี้ที่  3.9 
 เพ่ือให๎การด าเนินงาน  จัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ มีความเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพในการใช๎งาน
ที่ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎นั้น  จึงจัดท าโครงการ “จัดหาและซํอมบ ารุงอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ประจ าปี
ขึ้น” 
วัตถุประสงค์ 

4. เพ่ือสนับสนุนการให๎บริการหนํวยเบิกตํางๆ  มีวัสดุ  อุปกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการ 
5. เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
6. เพ่ือสํงเสริม  และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
7. เพ่ือซํอมแซมวัสดุ   ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :   

1. กิจกรรมงานพัสดุกลางจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ๎าง 
2. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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เชิงคุณภาพ 
1. วัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพียงพอและเหมาะสมในการใช๎งาน  
2. วัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  มีความทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการใช๎งาน  ที่ตอบสนองการใช๎งาน

ของผู๎ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
ค่าวัสดุ 

-  กระดาษดับเบิล้เอ 4 
-  หมึกพิมพ์ Canon LBP3050 
-  ลวดเย็บเบอร์ 10 
-  ลวดเย็บเบอร์ 35 
-  หมึก Canon IR1022F 
-  หมึกพิมพ์ Fujiserox 
-  ใบเบิก 4 สี 
-  ใบเบิกจ๎าง 
-  ใบเบิกภายใน 
-  กระดาษคาร์บอน 
-  คําซํอมแซมวัสด-ุครุภณัฑ ์
-  วัสดุท ากันนก 

ค่าครุภัณฑ์ 
1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ประจ างานพัสดุ 

- เก๎าอี ้
- ชุดคอมพิวเตอร ์

ค่าตอบแทน 
- จัดจ๎างซํอมแซมส านักงาน 

 
 

70 รีม 
7 กลํอง 
1 กลํอง 
1 กลํอง 
3 กลํอง 
3 กลํอง 
100 เลํม 
50 เลํม 

100  เลํม 
2 กลํอง 

 
 
 
 

4  ตัว 
1  ชุด 

   
 
 

 
 

รวมท้ังสิ้น    70,000  
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การติดตามและประเมินผล  :  เครื่องมือ  (แบบประเมิน) 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย  ปลอดภัยมากกวําร๎อยละ  100 
2. สถานศึกษามีครุภัณฑ์  และอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎งานจ านวน 1,000 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ทันสมัยมีความปลอดภัย 
2. ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ เพียงพอและอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 

1. ครุภัณฑ์  อุปกรณ์มีความทันสมัย  ปลอดภัยมากกวําร๎อยละ  100 
2. บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา  1,000 คน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการ 

 เชิงคุณภาพ 
1. ครุภัณฑ์  อุปกรณ์ทันสมัย  ปลอดภัยใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช๎บริการ 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น )ไม่มี( 
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โครงการที่ 25  

โครงการ : งานทะเบียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1,1.7  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
4.1    ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได๎จัดท ายุทธศาสตร์ไว๎ 7  ยุทธศาสตร์  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1  

มุํงปฏิบัติระบบการเรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและเชื่อมตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ซึ่ง
มาตรการที่  2  เน๎นพัฒนาคุณภาพ  และสมรรถนะผู๎เรียนให๎เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน  มาตรการที่  4  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยํางพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2    นโยบายของรัฐบาลด๎านการศึกษา  ได๎ก าหนดไว๎  12  ข๎อ  โดยข๎อที่  8  กลําวถึงการปฏิรูปการ
เรียนรู๎  โดยยึดหลักผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  หลักการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง  และหลักการเรียนรู๎ด๎วยชีวิต เน๎นพลัง
ความคิด  สร๎างสรรค์  การสร๎างนิสัยการอําน  การจัดให๎มีห๎องสมุด  ศูนย์การเรียนรู๎สูํชุมชน  และสื่อการเรียนรู๎
ประเภทตํางๆ อยํางทั่วถึง  ข๎อที่ 10 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  เพ่ือให๎เด็กและเยาวชนมีวินัย  รักงานและ
ท างานเป็นทีม 

5. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ในการด าเนินงานธุรการในส านักงานให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
2. เพ่ือสํงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
3. เพ่ือซํอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นการบริการเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณ์แกํบุคลากร  นักเรียน นักศึกษาและผู๎มาติดตํอราชการ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ :   

1. จ านวนผู๎ส าเร็จการศึกษา 
2. จ านวนนักเรียนที่เข๎ามาศึกษาใหมํประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. วัสดุ  ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพียงพอและเหมาะสมในการใช๎งาน 
2. วัสดุ  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ มีความทันสมัย ประสิทธิภาพในการใช๎งานที่ตอบสนองผู๎ใช๎ได๎

อยํางเหมาะสม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
     จากเงินงบประมาณ  บ ารุงการศึกษา     เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  80,000  บาท  ได๎แกํ 
1) คําใช๎สอย 
    1. คําซํอมคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  เครื่อง ราคา  3,000   บาท 
    2. คําซํอมเครื่องปริ้น   จ านวน  3  เครื่อง ราคา  2,000   บาท  
    3. คําซํอมเครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา   จ านวน  1  เครื่อง ราคา  15,000  บาท 
2) คําวัสดุอ่ืน ๆ    30,000  บาท    
3) ครุภัณฑ์ 
   1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ จ านวน  1  เครื่อง    ราคา  20,000  บาท 
   2. ตู๎เก็บเอกสารแบบกระจกเลื่อน 2 บาท จ านวน  2  หลัง  ราคา  10,000  บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
1. ท าบัตรลงทะเบียนเรียนของนักเรียน  นักศึกษา จ านวน  2,500  คน 
2. ท าใบ  รบ.  และใบประกาศ ให๎นักเรียน  นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษา  จ านวน 600 คน 
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3. ท าบัตรนักเรียน  นักศึกษา  ให๎นักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  1000  คน 
4. ท าใบรายงานผลการเรียนสํงผู๎ปกครองนักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  2,500  คน 
5. ท าใบรายงานผลการเรียนให๎แกํครูที่ปรึกษาในแตํละภาคเรียน  จ านวน  50  ห๎อง 
6. ท ารายงานข๎อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล  ประจ าปีงบประมาณสํง สอศ. ปีละ  3  งวด 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
1. นักเรียน  นักศึกษา  ได๎ลงทะเบียนเรียนแตํละภาคเรียน   

     2. นักเรียน  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแตํละภาคเรียนได๎รับวุฒิการศึกษาที่ถูกต๎องและรวดเร็ว 
     3. นักเรียน  นักศึกษา  มีบัตรประจ าตัวนักเรียนนักศึกษา  ที่ถูกต๎องและสามารถน าไปใช๎งานได๎  
     4. ผู๎ปกครองนักเรียน  นักศึกษา  ทราบผลการเรียนของนักเรียน  นักศึกษา  ทุกภาคเรียน 
     5. ครูที่ปรึกษาทราบผลการเรียนของนักเรียน  นักศึกษา  ของตนเองทุกภาคเรียน 
     6. วิทยาลัยได๎รับเงินสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจาก  สอศ. ปีละ  3  งวด  

7. นักเรียน  นักศึกษาได๎รับบริการจากงานทะเบียน  100  เปอร์เซ็นต์  
 8. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 26 

โครงการ : พิธีมอบประกาศนียบัตรแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1,1.7  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.11  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ 4.1 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
    ด๎วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีนักเรียน  นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560   จ านวน  733  คน  ซ่ึงนักเรียน  นักศึกษา  ได๎ใช๎ความมานะ  ขยัน  หมั่นเพียร  จนประสบผลส าเร็จใน
การศึกษา  เพ่ือเป็นเกียรติและเป็นการแสดงความยินดีแกํนักเรียน  นักศึกษา จึงจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
แกํผู๎ส าเร็จการศึกษาประจ าปี  2560       

5. วัตถุประสงค์ .  
   1. เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญก าลังใจ  และความภาคภูมิใจ แกํนักเรียน  นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
          2.  เพ่ือสร๎างความมั่นใจแกํนักเรียน  นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ  
  1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  378  คน  
 2.  นักศึกษา อศ.กช. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  108  คน  

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   จ านวน  247  คน     
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  3  ปี 

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  2  ปี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             

2 แตํงตั้งกรรมการ             

3 ประชุมกรรมการด าเนินงาน             

4 ส ารวจราคาวัสดุ  และจัดซื้อ             

5 จัดงาน             

6 ติดตามและประเมินผล             

7 สรุปผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
     จากเงินบ ารุงการศึกษา เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  30,000  บาท  ได๎แกํ 
    1) คําใช๎สอย 
     1. คําจ๎างตกแตํงสถานที่      10,000 บาท 
     2. คําอาหารวํางและน้ าดื่ม     6,000   บาท 
 3. คําปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ 6,000 บาท 
 4. คาํป้ายไวนิล   5,000 บาท 
    2) คําวัสดุอ่ืน ๆ   3,000 บาท 
 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
     เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน  486  คน  ได๎รับใบประกาศนียบัตร 
2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  จ านวน  247  คน  ได๎รับใบประกาศนียบัตร 

 เชิงคุณภาพ 
1.  เป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาจากศิษย์เกํา 
2.  สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางครูที่ปรึกษากับนักเรียน  นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ได๎รับประกาศนียบัตร  100 %  
          2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ได๎รับประกาศนียบัตร  100 %  
 เชิงคุณภาพ 
          1.  เกิดความภาคภูมิใจแกํผู๎รับใบประกาศนียบัตร  และสร๎างภาพพจน์ที่ดีกับวิทยาลัย 
          2.  ติดตามนักเรียน  นักศึกษา  ที่ส าเร็จการศึกษาได๎  100  % 
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โครงการที่ 27 

โครงการ : งานบัญชีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ : นางสาวพัชราภรณ์  ก าจร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1,1.7  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 งานบัญชีเป็นการด าเนินงานในลักษณะการติดตํอประสานงานกับคลังจังหวัด สอศ. สตง. 
กรมบัญชีกลาง ให๎แกํบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดังนั้นจ าเป็นจะต๎องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์มาเพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกลําว 
 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานด๎านการจัดท าบัญชีให๎เรียบร๎อยและเป็นปัจจุบัน 
5.2 เพ่ือจัดท ารายงานบัญชีเสนอตํอคลังจังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผํนดิน และจัดสํงในระบบ GFIMS 
5.3 เพ่ือเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน 

 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 บันทึกรายการบัญชีในสมุดจ านวน 5 เลํม 
6.1.2 บันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS  
6.1.3 จัดท ารายงานประจ าเดือน  

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 บันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานเป็นปัจจุบันถูกต๎อง 

   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ท าบัญชีรายงานการรับ – จําย 
เงินบ ารุงการศึกษา 

            

2 ท าบัญชีรายงานการรับ – จําย  
เงินอุดหนุนทั่วไป 

            

3 รายงานงบทดลองประจ าเดือน             

4 รายงานงบทดลองประจ าปี             

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
จากเงิน บ ารุงการศึกษา  เป็นเงิน งบประมาณท้ังสิ้น    20,000   บาท ได๎แกํ  
8.1 กระดาษ A4 100  รีม       เป็นเงิน  17,000  บาท 
8.2 หมึกปริ้นเตอร์ 10 กลํอง    เป็นเงิน  29,000  บาท 
8.3 คําวัสดุอ่ืนๆ                   เป็นเงิน  15,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 น าสํงรายงานประจ าเดือนได๎ทันเวลา 
9.2 รับรู๎ความเคลือนไหวของบัญชีวิทยาลัย 
9.3 ท าบัญชีควบคุมการรับ – จํายเงินได๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 น าสํงรายงานประจ าเดือนได๎ทันเวลา 
10.2 รับรู๎ความเคลือนไหวของบัญชีวิทยาลัย 
10.3 ท าบัญชีควบคุมการรับ – จํายเงินได๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 
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โครงการที่ 28 
โครงการ งานพัฒนาบุคลากร. 
1.  ชื่อบุคคล/หนํวยงานที่รับผิดชอบ  งานบุคลากร 
2.  ลักษณะโครงการ  )  (  โครงการตามภาระงานประจ า        
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย/จุดเน้น   และมาตรการ 

                    ข๎อที่  9  สํงเสริมวิชาชีพชีพครูให๎มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือและไว๎วางใจจาก    
                    สาธารณชนรวมทั้งพัฒนาและผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

                               ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
ข๎อที่ 4มาตรการที่ 8 สร๎างความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ สร๎างขวัญและก าลังใจให๎บุคลากร
ทั้งสํวนกลาง สถานบันอาชีวศึกษา 
ข๎อที่ 5 มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน ด๎านภาษาเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการของผู๎บริหาร ครู บุคลากรอาชีวศึกษา  

การประเมินคุณภาพภายใน     มาตรฐานที ่2   ข๎อก าหนดที่ ......2.6........ตัวบํงชี้ที.่....24...27.......   
                                       มาตรฐานที ่6....ข๎อก าหนดที่ ......6.2.......ตัวบํงชี้ที่.....42..........   
 ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตลุาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
      งานบุคลากร มีหน๎าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา จัดท า 
แผนอัตราก าลังบุคลากรในสถานศึกษา  และด าเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนอ านวยความ
สะดวก แกํบุคลากรในสถานศึกษาในด๎านตําง ๆ การขอเปลี่ยนต าแหนํง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การ
สํงเสริมให๎บุคลากรในสถานศึกษามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  การจัดกิจกรรมสํงเสริม สนับสนุน คุณงามความดีของ
บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงประสานงานและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับพันธกิจ เป้าหมาย ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ในสถานศึกษา ในการจัดโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 
2. จัดท าข๎อมูล ครูและบุคลากรของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรมีคุณวุฒิ  หรือต าแหนํง ที่สูงขึ้น 

         4.  จัดกิจกรรมสํงเสริม สนับสนุน ด๎านสุขภาพกาย ทางด๎านอารมณ์  สังคม งามความดีของครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา  
         5.  สํงบุคลากรเข๎ารํวม ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์และให๎ความรํวมมือกับหนํวยงาน
ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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6.เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 6.1 เชิงปริมาณ    

3. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
4. กิจกรรมยกยํองครูและบุคลากรดีเดํนของสถานศึกษา 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
6. กิจกรรมสํงครูและบุคลากรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับหนํวยงาน

ภายนอก 
7. กิจกรรมการจัดเก็บข๎อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานบุคลากรด๎วยเครื่องสแกนนิ้วมือ 
6.2เชิงคุณภาพ 
3. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือในหน๎าที่ 
4. มีการจัดเก็บข๎อมูลของครูและบุคลากรของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
5. ครแูละบุคลากรของสถานศึกษามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
6. ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แกํหนํวยงานภายในและภายนอก 

 
7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงินงบประมาณ   งบด าเนินงาน  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น   300,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูในสถานศึกษา 
2. กิจกรรมยกยํองครูดีเดํนประจ า

สถานศึกษา 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและ

บุคลากรสายการสอน 
4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร

ทางการศึกษา 
5. กิจกรรมงานวันมุทิตาจิตและงานปีใหมํ 
6. กิจกรรมสํงครูและบุคลากรฝึกอบรม

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมการจัดเก็บข๎อมูลครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
ค่าครุภัณฑ ์
1)  เครื่องปริ้นเตอร์ 
3)  ตู๎เก็บเอกสาร  
4)  พัดลมไอน้ า 
5)  เก๎าอ้ีส านักงาน 
6)  CPU พร๎อมเคส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
2 
1 

 
60,000 

 

 
 

5,000 
 

70,000 
 

75,000 
 

40,000 
20,000 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 
1,500 
5,000 
4,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น  60,000 220,000 20,000  

การติดตามและประเมินผล  :  สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 

9.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1.    ครูและบุคลากรของสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ หรือในหน๎าที ่

2.   มีการจัดเก็บข๎อมูลของครูและบุคลากรของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
3.   ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

         4.   ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แกํหนํวยงานภายในและภายนอก 

10.การติดตามและประเมินผล  :  สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
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โครงการที่ 29  

โครงการ : .งานเอกสารการพิมพ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพรพิทักษ์  ซําอินทร์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1,1.7  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 เนื่องจากงานเอกสารการพิมพ์เป็นงานการบริการแกํคณะครูบุคลากรทางการศึกษาด๎านการจัดท า
เอกสารทั้งในส านักงาน  และงานบริการด๎านการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให๎ทั้งงานส านักงาน   และงานด๎าน
การจัดการเรียนการสอนเกิดความคลํองตัว มีเอกสารใช๎ในการบริหารจัดการงานส านักงาน  มีสื่อการเรียนการ
สอน  ดังนั้น  งานเอกสารการพิมพ์จึงมีความจ าเป็นต๎องมีวัสดุ  และอุปกรณ์  ไว๎ใช๎ส าหรับการอ านวยการเพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนงานอื่น ๆ ภายในวิทยาลัยฯ  ด าเนินตํอไปอยํางไมํติดขัด 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 ให๎บริการแกํคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
5.2 ให๎บริการแกํนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
5.3 บุคลากรของวิทยาลัยฯ  มีแหลํงในการผลิตเอกสารและสื่อที่ครบถ๎วนวํองไว 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มารับบริการ  จ านวน  120  คน 
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  มารับบริการ จ านวน   500    คน 

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 คณะครูและบุคลการทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  เกิดความพึงพอใจในการรับ

บริการในระดับมาก 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ ห๎องงานเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เสนอโครงการ             

2 อนุมัติ             

3 ด าเนินการ             

4 สรุป             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา งบ ด าเนินงาน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 250,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 หมึกก๏อปปี้ปริ้น จ านวน 30*500 หลอด    
8.2 หมึกถํายเอกสาร จ านวน 30*3,500 หลอด   
8.3 กระดาษโรเนียว จ านวน 1,200*50 รีม   
8.4 กระดาษถํายเอกสาร จ านวน 300*100 รีม   
8.5 มาร์ทเตอร์  จ านวน 50*2,000 ม๎วน   
8.6 กระดาษการ์ดสี จ านวน 200*100 รีม   
8.7 ลูกMax NO 10 จ านวน 3*200 กลํองใหญํ   
8.8 ลูกMax NO 35 จ านวน 5*200 กลํองใหญํ   
8.9 กาวยํน 1นิ้ว  จ านวน  20*50 ม๎วน   
8.10 แลคซีน  1.5  นิ้ว จ านวน  20*50 ม๎วน    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 สามารถให๎บริการกับครูและบุคลากร ทั้งในส านักงานและด๎านการจัดการเรียนการสอนทุก

ส านักงาน 
9.2 ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นเดือน 
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โครงการที่ 30 

โครงการ : งานการเงิน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางขวัญใจ    เพ็ชร์ศรี  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.1,1.7  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
         งานการเงินมีหน๎าที่จัดท าเอกสารและหลักฐานการเงินบ ารุงการศึกษา  เงินงบประมาณการ  การเก็บ
รักษาเงิน  การรับฝากเงิน  การน าเงินสํงคลัง  รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  และควบคุมการเบิกจํายเงินตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ให๎ถูกต๎องตามระเบียบและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
5. วัตถุประสงค์        

6.5 จัดท าเอกสารและหลักฐานการเบิกจําย 
6.6 รับและเบิกจํายเงิน  ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันให๎เป็นไปตามระเบียบ 
6.7 ควบคุมการเบิกจํายเงินให๎เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
6.8 แนะน าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแกํบุคลากรเก่ียวกับการเบิกจํายให๎ถูกต๎อง 
6.9 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตําง  ๆ  ไว๎  เพ่ือรอการตรวจสอบและท าลายเอกสาร 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.10 เชิงปริมาณ       

6.10.1 จัดท าเอกสารและชุดการเบิกจํายตลอดปีงบประมาณ 
6.10.2 สรุปการรับ  การเบิกจํายเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
6.10.3 อ านวยความสะดวกบุคลากรในด๎านการเบิกจํายเงิน 
6.10.4 เก็บเอกสาร  หลักฐานไว๎เป็นหมวดหมูํเพ่ือการตรวจสอบ 

6.11 เชิงคุณภาพ 
6.11.1  จัดท าเอกสารและชุดการเบิกจํายอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 
6.11.2 ตรวจสอบการรับ  การเบิกจํายเงินและรายงานคงเหลือประจ าวันให๎เป็นไปตาม

ระเบียบ 

 

 

 



95 
 

6.11.3 ควบคุมการเบิกจํายเงิน  ต๎องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
6.11.4 เก็บเอกสาร  หลักฐานเพื่อรอการตรวจสอบในที่ที่ปลอดภัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    ห้องงานการเงิน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานและขอบเขตงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษาและเงินงบประมาณ งบงานการเงิน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 58,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1  กระดาษเอ  4    จ านวน  60  รีม   
 8.2  หมึกเลเซอร์   จ านวน   5  กลํอง  ๆ  ละ  3,800  บาท     
 8.3  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ชนิดพํนหมึก จ านวน   10  ขวด   
 8.4  คลิบด า จ านวน  6  กลํอง    
 8.5  แฟ้มสัน    จ านวน  5  เลํม   
 8.6  กระดาษกาวหนังไกํ  จ านวน  10  ม๎วน   
 8.7  เข็มเย็บกระดาษ เบอร์  35  จ านวน  5  กลํอง   
 8.8  ซองขาวตราครุฑ  1  กลํอง  ๆ  ละ  500  บาท   
 8.9  ซองซิบ จ านวน  3  กก.    
 8.10  กาวแทํง  5  แทํง   
 8.11  เหล็กฉาก ส าหรับท าชั้นเก็บเอกสาร    
 8.12  โพสต์-อิท  จ านวน  2  แพ็ก    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1  มีเอกสารชุดเบิกจํายถูกต๎องตามระเบียบ 
9.2  มีการสรุปการรับ  การเบิกจํายเงินและรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
9.3  สามารถอ านวยความสะดวกบุคลากรในด๎านการเบิกจํายเงิน 
9.4  สามารถจัดเก็บเอกสาร  หลักฐานไว๎เป็นหมวดหมูํเพ่ือการตรวจสอบ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1  สิ้นเดือนกันยายน 
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โครงการที่ 31 

โครงการ : งานประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญในการกระจายข๎อมูลขําวสารตําง ๆ  เพื่อสร๎างความเข๎าใจที่ดี
แกํบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  การประชาสัมพันธ์เป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีแกํองค์การ  เป็นการป้องกัน
และแก๎ไขความเข๎าใจผิด  อันเป็นผลให๎ประชาชนทั่วไปทราบนโยบายและภารกิจขององค์การ   ซึ่งปัจจุบัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรบุรีรัมย์ ยังมีชํองทางในการประชาสัมพันธ์ที่ไมํหลากหลาย จึงควรที่จะต๎อง
พัฒนาสื่อที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ์ให๎มีชํองทางที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือน าเสนอตํอบุคคลอ่ืน ให๎สามารถ
รับทราบข๎อมูลขําวสารที่เราสื่อออกไปอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

งานประชาสัมพันธ์ จึงเสนอโครงการจัดท าสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาชํองทางในการ
กระจํายขําวสาร  นโยบาย  ภารกิจ  ของสถานศึกษาให๎สาธารณชนทราบ 
5. วัตถุประสงค์        

5.16 เพ่ือพัฒนาระบบเสียงตามสายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
5.17 เพ่ือผลิตสื่อโฆษณาและจัดท าป้ายแนะน าสถานศึกษา 
5.18 เพ่ือสํงเสริมการประชาสัมพันธ์ให๎ชัดเจนและทั่วถึง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.15 เชิงปริมาณ       

6.15.1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย                  1  ชุด 
6.15.2 ปรับปรุงระบบไฟและสายไฟ                 1  ชุด 
6.15.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน๎าวิทยาลัย      3  ผืน 
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6.16 เชิงคุณภาพ       
การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ การให๎บริการบุคลากร และบุคคลภายนอก สํงผลให๎

การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. ด าเนินการจัดซื้อ             

3. ด าเนินการตรวจรับ             

4. ติดตามและประเมินผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน   อุดหนุน   งบ   ด าเนินการเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  76,000 บาท ได๎แกํ  

8.1  ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและระบบการสื่อสาร จ านวนเงิน     40,000    บาท 
      ตําง ๆ ภายในสถานศึกษา 
8.2  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตําง ๆ    จ านวนเงิน     16,000    บาท 

      8.3  จัดซื้ออุปกรณ์ตําง ๆ ใช๎ในการประชาสัมพันธ์              จ านวนเงิน    20,000    บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1 การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารได๎ผลสูงสุด 
9.2 บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎องชัดเจน 
9.3 บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตํอสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1  จากแบบสอบถาม 
10.2  จากแบบประเมินที่ให๎นักศึกษาท าหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
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โครงการที่ 32 
1. โครงการ: พัฒนาปรับปรุง ซํอมแซม อาคารสถานที่ ห๎องเรียน และเครื่องทุํนแรงฟาร์ม 
2.  ลักษณะของโครงการ     ()  โครงการตํอเนื่อง    (     )  โครงการใหมํ 
3.  นโยบาย/จุดเน๎น    นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่ 1  
4.  การประเมินคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่ 2 ข๎อก าหนดที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ 19 
5.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นายมานะ เรืองรัมย์  ผู๎ชํวยงานอาคารสถานที่ 
5.  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม  2560  - 30  กันยายน  2561 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือจัดเตรียมความพร๎อมอาคาร  สิ่งปลูกสร๎างตํางๆ  ของวิทยาลัยฯ  ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกํนักเรียน  นักศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
ตลอดจนการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให๎บริการและสนับสนุนการพัฒนาและจัดกิจกรรมตํางๆของวิทยาลัยฯ 
3. เพ่ือจัดสถานที่ให๎เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่ดี  เอ้ือตํอการเรียนรู๎และเกิดประโยชน์

สูงสุด 
เป้าหมาย  )ผลผลิต/Outputs( 
 เชิงปริมาณ 

1. กิจกรรมจัดท าป้ายและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
2. กิจกรรมปรับปรุงบ๎านพักครู  คนงาน  เจ๎าหน๎าที่และหอพักนักเรียน  นักศึกษา 
3. กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน และห๎องปฏิบัติการ 
4. กิจกรรมจัดท าป้ายแนะน าสถานที่และป้ายจราจร 
5. ปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณวิทยาลัยฯ  
6. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ  แผนกทุกแผนก 
7. ปรับปรุงโรงจอดรถจักยานยนต์ 
8. ปรับปรุงระบบน้ าประปาและไฟฟ้า 
9. กิจกรรมจัดท าเครื่องเสียงกลางแจ๎งวิทยาลัยฯ 
10. กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
1. มีสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกงาน  สถานที่ศึกษาค๎นคว๎า  เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2. มีที่พักอาศัยที่มั่นคง  ปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภคทีดี 



99 
 

3. คณะครู  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัตร 

1  ตุลาคม  2560  – 30  กันยายน  2561 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

 
จากเงินบ ารุงการศึกษา ด าเนินการเป็นเงินทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายร่วมทั้งสิ้น 2,453,804 บาท ดังนี้ 
คําตอบแทนใช๎สอยวัสดุ 
1.  คําตอบแทน 
2.  คําใช๎สอย 
 2.1 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู๎  
 2.2 ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
 2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
 2.4 ปรับปรุงโรงเห็ด โรงเพาะช า และซํอมแซมอาคารแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 2.5 ปรับปรุงและหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน 4 ชั้น 
3.  คําวัสดุ 

3.1. กิจกรรมจัดท าป้ายและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
3.2. กิจกรรมปรับปรุงบ๎านพักครู  คนงาน  เจ๎าหน๎าที่และหอพักนักเรียน  นักศึกษา 
3.3. กิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน และห๎องปฏิบัติการ 
3.4 .กิจกรรมจัดท าป้ายแนะน าสถานที่และป้ายจราจร 
3.5. ปรับปรุงระบบระบายน้ าบริเวณวิทยาลัยฯ  
36. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ ทุกแผนกวิชา 
3.7 ปรับปรุงโรงจอดรถจักยานยนต์ 
3.8 ปรับปรุงระบบน้ าประปาและไฟฟ้า 
3.9 กิจกรรมจัดท าเครื่องเสียงกลางแจ๎งวิทยาลัยฯ 
3.10 กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬา 
3.11  คําวัสดุ-อุปกรณ์งานอาคาร เครื่องทุํนแรงงานฟาร์ม 
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4.  ครุภัณฑ์ 
4.1  เครื่องตัดหญ๎าแบบเข็น      2  คัน 
4.2  เครื่องตัดหญ๎าแบบสพาย   2  เครื่อง 
4.3  เครื่องปริ้นเตอร์              1  เครื่อง 

การติดตามและประเมินผล   รายงานผลการด าเนินงานเมื้อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวช้ีวัดผลผลิต ) Outputs ( 
  เชิงปริมาณ 
  1.  สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย  ร๎อยละ 80 %  ของกิจกรรมทั้งหมด 
  2.  นักเรียน  นักศึกษา  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ได๎ใช๎บริการสถานที่ตํางๆ  จ านวน   
        1,000  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  1.  สถานศึกษามีสถานที่เรียน  ฝึกปฏิบัติงาน  ศึกษาค๎นคว๎าที่มีมาตรฐาน 
  2.  นักเรียน  นักศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ 
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  )Outcomes ( 
  เชิงปริมาณ 

1. สถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค๎นคว๎าเสร็จสิ้นร๎อยละ 80%  ของ 
กิจกรรมทั้งหมด   

2. นักเรียน  นักศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใช๎บริการสถานที่ตํางๆ  จ านวน  
1,000 คน 

  เชิงคุณภาพ 
  1.  สถานที่เรียน  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน  สถานที่ศึกษาค๎นคว๎ามีความเหมาะสมกับรายวิชาและ 
                          จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 
  2.  สถานศึกษามีการด าเนินงานและมีข๎อมูลที่แสดงความตระหนัก  น าไปสูํมาตรฐานคุณภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   )ไม่มี( 
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โครงการที่ 33 

โครงการ : งานยานพาหนะ  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายปรีดา  หลอดทอง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 21-23  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได๎มีการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ และซํอมบ ารุง
ยานพาหนะและเครื่องทุํนแรงฟาร์มให๎เพียงพอและประสิทธิภาพที่ดี เพื่อตอบสนองการใช๎งานของสถานศึกษาได๎
อยํางเหมาะสม ซึ่งเป็นภารกิจของยานพาหนะและเครื่องทุํนแรงฟาร์ม โดยให๎บริการแกํนักเรียน-นักศึกษา 
ตลอดจนบุคลกรของวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานแกํผู๎บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ให๎พียงพอตํอการใช๎งาน 
5.3 เพ่ือซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       
1. ให๎บริการยานพาหนะ ,เครื่องทุํนแรงฟาร์มแกํบุคลากรของวิทยาลัย 
2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
3. ซํอมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
6.2 เชิงคุณภาพ       
1. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอและเหมาะสมในการใช๎งาน 
2. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใช๎งานอยํางเหมาะสม 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ อาคารงานยานพาหนะ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผล             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา งบ ด าเนินงาน  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 750,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ด๎านยานพาหนะ  
8.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ในการซํอมบ ารุงยานพาหนะ  

      8.3 จัดจ๎างซํอมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ยานพาหนะ  
      8.4 จัดสร๎างโรงจอดรถขนาดกว๎าง 6 เมตร ยาว 15 ม. สูง ม. จ านวน 1 หลัง 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.4 ยานพาหนะมีจ านวนเพียงพอตํอการให๎บริการ 
9.5 ยานพาหนะมีสภาพพร๎อมใช๎งาน 100% 
9.6 ยานพาหนะมีความทันสมัยและปลอดภัย 
9.7 มีโรงจอดรถยนต์ จ านวน 1 หลัง 
9.8 บุคลากรมีความพึงพอใจในการให๎บริการ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 สรุปโครงการ 
10.2 รายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน 
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          โครงการที่ 34 

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารโครงการตํางๆ ของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให๎การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งใช๎เป็นแนวทางในการติดตาม ประชาสัมพันธ์ รายงานและ
ประเมินโครงการ ซึ่งในปีที่ผํานมามีการด าเนินงานของโครงการไมํตรงตามงบประมาณที่จัดสรรให๎ ในปีนี้จึง
จ าเป็นจะต๎องควบคุมการเบิกจํายให๎ตรงตามโครงการให๎มากที่สุด เพ่ือตรงตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่วาง
ไว๎ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมงบประมาณของวิทยาลัยฯ ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
1. ได๎แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่เพียงพอส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานของ

แผนกวิชา 10 แผนกวิชา แผนกงาน และฝ่ายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
6.2 เชิงคุณภาพ       

1. ได๎แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่มีรายละเอียดถูกต๎อง ครบสมบูรณ์ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ             

2 ด าเนินการตามแผน             

3 สรุป             

4 รายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา งบ ด าเนินงาน       
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําใช๎สอยในการจัดท ารูปเลํม  
8.2 คําวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน      

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ครบทุกแผนกวิชา แผนกงาน และฝ่ายตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 
9.2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่ถูกต๎อง สมบูรณ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาก าหนด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

10.1 จากแบบสรุปและแบบรายงาน  
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โครงการที่ 35 

โครงการ : ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูํสถานศึกษาคุณภาพ    

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางรังสินันท์  กีรติตระกูล     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     

         โครงการตามภาระงานประจ า     

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

     นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  นโยบายที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์พันธกิจข๎อที่ 2 การประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 4  ตัวบํงชี้ที่ 
4.1, 4.2 การประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบํงชี้ที่  12, 13 

  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน    เพิ่มปริมาณผูเ๎รียน 

  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ   สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 

สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.)  

  มาตรฐานที่ 1  ตัวบํงชี้ที่ ........        มาตรฐานที่ 2  ตัวบํงชี้ที่ ........ 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบํงชี้ที่ ……..    มาตรฐานที่ 4  ตัวบํงชี้ที่ ..4.1, 4.2  
       

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

นโยบายของรัฐบาลด๎านการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  ได๎ก าหนด
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู๎ของ
สังคมไทยอันประกอบด๎วยการยกระดับองค์ความรู๎ให๎ได๎มาตรฐานสากล  โดยก าหนดให๎สถานศึกษาจัดท าระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยก าหนดให๎มีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  เพ่ือให๎สถานศึกษามีระบบกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยํางตํอเนื่อง ประกอบด๎วยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ 
กระบวนการการจัดการประกันคุณภาพโดยก าหนดระเบียบวิธีการ ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และ
ระยะเวลาการประเมินคุณภาพตํางๆ จึงจัดท าโครงการ “ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูํสถานศึกษาคุณภาพ” นี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นหลักประกันให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และมีสํวนได๎สํวนเสียกับการจัดการศึกษา มีความมั่นใจวําสถานศึกษาจะ
จัดการบริหาร และจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎ส าเร็จการศึกษาอยํางมีคุณภาพ เพ่ือสร๎างความมั่นใจ
ให๎แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือจัดท าเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560  ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี คูํมือ เครื่องมือเก็บข๎อมูลตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  
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5.2 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช๎ในการด าเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเตรียมการประเมิน
สถานศึกษาระดับรายบุคคล คณะวิชา/แผนกวิชา  และสถานศึกษา 

5.3 เพ่ือเตรียมรองรับการจัดท ามาตรฐานและการประกันคุณภาพระบบออนไลน์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 รองรับการประเมินคณะวิชา/แผนกวิชา โดยสถานศึกษา  
6.1.2 มีการด าเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
6.1.3 มีเครื่องมือเก็บข๎อมูลตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559  จ านวน 100 เลํม 
6.1.4 มีคํูมือประกันคุณภาพของระดับสถานศึกษา คณะวิชา/แผนกวิชา รายบุคคลจ านวน 

100 เลํม 
6.1.5 จัดท าระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศส าหรับงานประกันฯ เก็บข๎อมูลแบบอีเล็กทรอนิกส์ 
6.1.6 จดัหาเครื่องมือและอุปกรณ ์เพ่ือใช๎ในการรองรับการประเมินแบบออนไลน์ 

 

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 สถานศึกษามีการด าเนินคุณภาพมาตรฐานถูกต๎องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
6.2.2 มีเครื่องมือเก็บข๎อมูลตามมาตรฐานอาชีวศึกษาฯ ที่มีประสิทธิภาพร๎อยละ 80 
6.2.3 มีคํูมือประกันคุณภาพของระดับสถานศึกษา คณะวิชา/แผนกวิชา รายบุคคลจ านวน 

100 เลํม 
6.2.4 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจ าปี เผยแพรํสูํสาธารณชน จ านวน 30 เลํม 
6.2.5 บุคลากรมีความเข๎าใจการประกันคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น ร๎อยละ 80  
6.2.6 สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามกลไกการประกันคุณภาพอยํางเป็นระบบ 

  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่   

 

ล า
ดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      

 จากเงิน บ ารุงการศึกษา งบ อุดหนุน       

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 กิจกรรมจัดอบรมบุคลากร ตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  

8.2 กิจกรรมจัดท า SAR รายบุคคล  (ตามมาตรฐาน สอศ. พ.ศ. 2559 ) 
      8.3 กิจกรรมรองรับการตรวจประเมินภายในระดับรายบุคคล คณะวิชา/แผนกวิชา และระดับ
สถานศึกษา 

      8.4 กิจกรรมจัดท าพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาให๎เข๎าสูํระบบฐานข๎อมูล 

                ออนไลน์ทั้งระบบ 

      8.5 กิจกรรมรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1 มีรายงานการประเมินตนเองและท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎แตํละแผนกวิชา  
9.2 บุคลากร ร๎อยละ 80 มีความรู๎ด๎านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพิ่มข้ึน 

9.2 ผู๎เรียนมีคุณภาพและสถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นระบบและ
ตรงตามมาตรฐาน และตัวบํงชี้ทั้งหมดของ สอศ. และ สมศ. 

9.3 มีการประกันคุณภาพ อยํางเป็นระบบ และจัดเก็บเอกสารด๎วยอีเล็กทรอนิกส์ 
9.4 สามารถสืบค๎นข๎อมูลรายงานการประเมินตนเอง รายบุคคล  คณะวิชา/แผนกวิชา และสถานศึกษา

ในฐานข๎อมูลออนไลน์ได๎อยํางรวดเร็ว 
9.5 วิทยาลัยฯ ผํานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

10.1  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
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โครงการที่ 36  

โครงการ : งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที ่1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  9   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
 ด๎วยงานศูนย์ข๎อมูลและสารสนเทศ เป็นงานที่รวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานภายในและภายนอก
สถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดท า อีกท้ังให๎บริการอินเตอร์เน็ตหนํวยงานภายในวิทยาลัยฯ  และ
บริการข๎อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา รวบรวมและเผยแพรํสารสนเทศตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ  พัฒนาระบบเครือขํายข๎อมูลของสถานศึกษา ให๎สามารถเชื่อมโยง
กับสถานศึกษาอ่ืน ทั้งนี้แตํมีบางพ้ืนที่หนํวยงานภายในยังไมํมีอินเตอร์เน็ตและระบบเครือขํายที่ใช๎ยังถูกติดตั้งไมํ
เหมาะสมท าให๎มีความซับซ๎อนในการตรวจสอบ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจ าห๎องปฏิบัติการงานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ 
5.2 เพ่ือขยายเครือขํายอินเตอร์เน็ตจากงานศูนย์ข๎อมูลฯ แผนกวิชา หอพักนักเรียน นักศึกษาชาย-หญิง 

ด๎วยโครงขํายใยแก๎วน าแสง  (Fiber  Optic) 
5.3 เพ่ือพัฒนาระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ตเพ่ือให๎สามารถรองรับการจัดเก็บ Log File  ตามพรบ. 
 คอมพิวเตอร์ ปี 2550 
5.4 เพ่ือจัดเก็บไฟล์วีดีโอเพ่ือให๎บริการโปรแกรม  EDLTV เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
5.5 เพ่ือขยายสัญญาณ wifi เพ่ือรองรับผู๎ใช๎งานที่มีจ านวนมาก 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.3 เชิงปริมาณ       

6.3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6.3.2 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
6.3.3 กิจกรรมจัดหา/เชําสัญญาณ ADSL 
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6.4 เชิงคุณภาพ       
6.4.1 วัสดุ ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์ เพียงพอและเหมาะสมในการใช๎งาน 
6.2.2    รองรับระบบงานสารสนเทศตํางๆ เพ่ือบริการคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนการท างาน ขอบเขตของ
งาน รายละเอียดเบื้องต๎น 

            

2 เสนอโครงการ             

3 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎างตามระเบียบ
งานพัสดุ 

            

4 ด าเนินงานตามแผนก าหนด             

5 ประเมินผลโครงการ             

6 สรุปรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ  งบด าเนินงาน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 144,700 บาท ได๎แกํ  

8.1 กิจกรรมจัดหา / เชําสัญญาณ ADSL  
8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ  

       ค่าครุภัณฑ ์
          8.3.1 คอมพิวเตอร์แมํขํายส าหรับเก็บข๎อมูลโปรแกรม E-DLTV   
          8.3.2 Switch Cisco SG500-28-K9 - 24-Port 10/100/1000  
           8.3.3 ตู๎เก็บเอกสาร  
      8.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต 
        8.3.1 ค่าครุภณัฑ์ 
             1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสน์  
        8.3.2 ค่าวัสดุ 
             1.คําวัสดุในการขยายเครือขํายอินเตอร์เน็ต    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
         9.1  ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา สามารถใช๎งานระบบสารสนเทศได๎สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
         9.2  งานศูนย์ข๎อมูลมีวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎งาน 
         9.3  ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได๎รับประโยชน์สูงสุดจากการใช๎งานอินเตอร์เน็ต 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

- เครื่องมือ (แบบประเมิน) 
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โครงการที่ 37  
โครงการ: งานส านักงาน ไรํฝึกนักเรียน นักศึกษา 

1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ไรํฝึกนักศึกษาฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)   
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  9   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

4.1นโยบายของรัฐบาลด๎านการศึกษา ได๎ก าหนดไว๎7 ข๎อ โดยข๎อที่ 1 เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข๎อ 3 
ปฏิรูปครู ยกฐานะให๎เป็นวิชาชีพชั้นสูงอยํางแท๎จริง และข๎อที่ 7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

4.2ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎จัดท ายุทธศาสตร์ไว๎ 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1    
มุํงปฏิบัติรูประบบการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและเชื่อตํอการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ซึ่งมาตรการที่ 2 เน๎นพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะผู๎เรียนให๎เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน มาตรการที่ 4 สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

4.3มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงได๎
ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ทันสมัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการใช๎งาน
ที่ตอบสนองการใช๎งานของผู๎ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 21 -23เพ่ือให๎การ
ด าเนินงาน จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการใช๎งานที่ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎นั้น จึงจัดท าโครงการ “จัดหาและซํอมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประจ าปีขึ้น”  

5วัตถุประสงค์ 
5.1เพ่ือสนับสนุนการให๎บริการหนํวยเบิกตําง ๆ มีวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานตามโครงการ 
5.2เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
5.3เพ่ือสํงเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
5.4เพ่ือซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 เชิงปริมาณ :   

6.1.1กิจกรรมด๎านพัสดุ ส านักงาน ภายในไรํฝึกฯ 
6.1.2กิจกรรมด๎านเอกสารการพิมพ์ งานจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ๎างบริการสํวนงานตํางๆของไรํฝึกฯ  
6.1.3กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนด๎านงานฟาร์มและโครงการ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ของ
นักเรียน นักศึกษา 
เชิงคุณภาพ : 
6.2.1วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพียงพอและเหมาะสมในการใช๎งาน 
6.2.วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใช๎งานที่ตอบสนองการใช๎งานของ
ผู๎ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3. ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4. ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5. รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
3).  คําวัสดุ 
     3.1 งานพัสดุ ส านักงาน 
     3.2 งานเอกสารการพิมพ์ 
 4).  ครุภัณฑ์    
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ประจ างานพัสดุ 
     4.1 ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

   
 
 
 

5,000 
5,000 

 
 

10,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    20,000  
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ปลอดภัยมากกวําร๎อยละ 100 
2. สถานศึกษามีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎งาน จ านวน 1,000 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ทันสมัยมีความปลอดภัย 
2. ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพียงพอและอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
1. ครภุัณฑ์ อุปกรณ์มีความทันสมัย ปลอดภัยมากกวําร๎อยละ 100 
2. บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 1,000 คน มีความพึงพอใจในการใช๎บริการ 

 เชิงคุณภาพ 
1. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทันสมัย ปลอดภัยใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช๎บริการ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1  แบบสอบถาม 
10.2  ติดตามและรายงานผล 
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โครงการที่ 38  
 

โครงการ: ซํอมบ ารุงเครื่องทุํนแรงฟาร์มและอาคารสถานที่ไรํฝึกฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ไรํฝึกนักศึกษาฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)   
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  9   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ที่จ าเป็น ทันสมัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการใช๎งานที่ตอบสนองการใช๎งานของผู๎ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม ตาม
มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 21 -23 เพ่ือให๎การด าเนินงาน จัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ มีความเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพในการใช๎งานที่ตอบสนองความต๎องการของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรของวิทยาลัยฯ  

5.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการให๎บริการผู๎บริหาร ครู และเจ๎าหน๎าที่ ในการด าเนินงาน 
2. เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน 
3. เพ่ือซํอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6.เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :   

- ให๎บริการยานพาหนะและ เครื่องทุํนแรงฟาร์ม บริการบุคลากรของไรํฝึกนักเรียนนักศึกษาหิน
เหล็กไฟ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให๎เพียงพอตํอการใช๎งานของบุคลากร 
เชิงคุณภาพ : 

- วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพียงพอและเหมาะสมในการใช๎งาน 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใช๎งานที่ตอบสนอง 

การใช๎งานของผู๎ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม  
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สถานที่ด าเนินการ  : ไรํฝึกนักเรียน นักศึกษาฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3. ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4. ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5. รายงานผลการด าเนินงาน             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
      2.1 คําจ๎างซํอมบ ารุงยานพาหนะ
(รถยนต์,รถหกล๎อ) 
      2.2 คําจ๎างซํอมบ ารุงเครื่องทุํนแรง
ฟาร์ม (รถแทรกเตอร์) 
      2.3 คําจ๎างซํอมบ ารุงเครื่องทุํนแรง
ฟาร์ม (เครื่องมือ เครื่องทุํนแรง) 
      2.3 คําจ๎างซํอมบ ารุงอาคารสถานที่ 
3).  คําวัสดุ 
     3.1 งานยานพาหนะ  
     3.2 รถแทรกเตอร์ 
     3.3 เครื่องมือ เครื่องทุํนแรงฟาร์ม 
     3.4 งานอาคารสถานที่ไรํฝึกนักศึกษา 
4).  ครุภัณฑ์      
     4.1 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

 
 
 

2 คัน 
 

5 คัน 
 
 
 

   
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
50,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    500,000  
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษามียานพาหนะเหมาะสมตํอการใช๎งานบริการในไรํฝึกฯมากกวําร๎อยละ 100 
2. สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องทุํนแรงฟาร์มเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริการงานโครงการ

งานฟาร์มตํางๆ ภายในไรํฝึกฯ พื้นที่ การด าเนินงาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 100  
 เชิงคุณภาพ 

1. ยานพาหนะทันสมัยมีความปลอดภัย 
2. เครื่องมือเครื่องทุํนแรงฟาร์ม เพียงพอและเหมาะสมตํอการใช๎งานและอยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ดีมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
1. ยานพาหนะมีความทันสมัย ปลอดภัยมากกวําร๎อยละ 100 
2. มีเครื่องมือเครื่องทุํนแรงฟาร์มให๎บริการการด าเนินงานโครงการงานฟาร์มตํางๆ ภายในไรํฝึกฯ และ

ด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 100  
 เชิงคุณภาพ 

1. ยานพาหนะทันสมัย ปลอดภัยใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2. งานฟาร์มโครงการตํางๆภายในไรํฝึกฯสามารถด าเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1   แบบสอบถาม 
10.2   ติดตามและรายงานผล 
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โครงการที่ 39 
 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย หนํวยบุรีรัมย์ 
2.  ลักษณะโครงการ  ) (  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  12  และ  6 
   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข๎อที่  3 และ 5 
4.  มาตรฐานที ่  2     ชื่อมาตรฐาน   ตัวบํงชี้ที่  14, 24 - 27 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงศักดิ์  ตะกะศิลา 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎จัดท ายุทธศาสตร์ไว๎  7  ยุทธศาสตร์  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่  2  
เน๎นพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  และ  ยุทธศาสตร์ที่  5  เน๎นสร๎างความเข๎มแข็งเครือขํายความรํวมมือ
การจัดการอาชีวศึกษาท้ังในและตํางประเทศ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาปรับระบบความรํวมมือและเครือขํายการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
2. เพ่ือพัฒนาก าลังคนให๎มีความรู๎  และทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ 
3. เพ่ือสํงเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มีความสามารถในทักษะฝีมือ 

เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 

1. กิจกรรม  อกท.  ระดับหนํวย     จ านวน  1 ครั้ง/ปี 
2. กิจกรรม  อกท.  ระดับภาค    จ านวน  1  ครั้ง/ปี 
3. กิจกรรม  อกท.  ระดับชาติ    จ านวน  1  ครั้ง/ปี 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจในกิจกรรม อกท. 
2. นักเรียน  นักศึกษามีความรู๎ความสามารถทางด๎านทักษะ  ฝีมือและสามารถแขํงขันได๎อยําง
คุณภาพ 

สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   900,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1. กิจกรรม  อกท.  ระดับหนํวย   
2. กิจกรรม  อกท.  ระดับภาค  
3. กิจกรรม  อกท.  ระดับชาติ 

 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
 
 

 

 
 
 

50,000 

 
300,000 
300,000 
250,000 

 

รวมทั้งสิ้น   50,000 900,000  

การติดตามและประเมินผล  :  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. จ านวนนักเรียนที่ผํานการเลื่อนระดับ 
2. จ านวนนักเรียนที่ศึกษาดูงาน   
3. จ านวนครั้งที่มีการระดับทรัพยากร 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนผํานการเลื่อนระดับ 
2. นักเรียนได๎ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทุกระดับชั้น 
3. มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก  ไมํน๎อยกวํา  20  ครั้งตํอปี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน  สอบผํานการเลื่อนระดับ  ร๎อยละ  95 
2. นักเรียน ได๎ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทุกระดับชั้น 
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 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน นักศึกษาที่ผํานการสอบเลื่อนระดับเจตคติที่ดีตํอ อกท. 
2. นักเรียน ได๎ศึกษาดูงานอกสถานที่และสามารถน าความรู๎ที่ได๎มาปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ไม่มี) 
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โครงการที่ 40 
1.  ช่ือโครงการ : กิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  ) (  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  1,2,7 
   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข๎อที่  6 
4.  มาตรฐานที ่  3     ตัวบํงชี้ที่  30 - 34 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจการนักเรียนนักศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 
     กิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นงานที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมตําง ๆ ขึ้นภายใน
สถานศึกษา ด าเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพตําง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เชํน องค์การเกษตรกรใน
อนาคต แหํงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การชําง
เทคนิคในอนาคตแหํงประเทศไทย จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แกํสถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมตําง ๆ 
ในวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพ้ืนฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด๎าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร สํงเสริมการ
กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ควบคุมและด าเนินการให๎มีการจัดกิจกรรมหน๎าเสาธง อีกทั้ง
ประสานงานและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสํงเสริมกิจกรรม และสนับสนุน งานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ 

1. มีนักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 90 
2. ครู บุคลากร ชุมชน มีสํวนรํวม ร๎อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน  นักศึกษา  มีทัศนคติที่ดีตํอการรํวมกิจกรรม 

 
สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  52,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุ 
2. จัดจ๎าง 
3. ครุภัณฑ์ 

 
 

   
30,000 
20,000 
2,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    52,000  

การติดตามและประเมินผล  :  ใช้แบบประเมินผล  5  ระดับตัวเลือก,  การสังเกต 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. มีนักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 90 
2. ครู บุคลากร ชุมชน มีสํวนรํวม ร๎อยละ 90 

 เชิงคุณภาพ 
4. นักเรียน  นักศึกษา  มีทัศนคติที่ดีตํอการรํวมกิจกรรม 
5. นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น )ไม่มี( 
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โครงการที่ 41 
1.  ช่ือโครงการ : วันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.  ลักษณะโครงการ  ) (  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  1   
   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่  6 
   มาตรการที่  1,  4,  และ  5 
4.  มาตรฐานที ่  3     ข๎อก าหนดที่  3.3  ตัวบํงชี้ที่  34 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเกรียงศักดิ์  ตะกะศิลา 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎จัดท ายุทธศาสตร์ไว๎  7  ยุทธศาสตร์ ซึ่งใน    
                   ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการจัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมความมั่นคงของรัฐ  โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

มาตรการที่  1. สํงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
                  ประมุข 
มาตรการที่  4.  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารํวมกับประเทศเพ่ือบ๎าน 
มาตรการที่  5.  ท านุ  บ ารุง  ขนมธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
4. เพ่ือสํงเสริมวัฒนธรรมตํางๆ  ให๎แกํนักเรียน  นักศึกษา 
5. เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย 
6. เพ่ือสํงเสริมความสามัคคีในสังคม 

เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ    
 1.  ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม วัฒนธรรม  ประเพณี   
2. ผู๎เรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 

สถานที่ด าเนินการ  ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
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วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   100,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1. กิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

 
 
 

   
100,000 

 

รวมทั้งสิ้น    100,000  

การติดตามและประเมินผล  :  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. ร๎อยละสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรม 
2. ครู  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม  

 เชิงคุณภาพ 
1. กิจกรรมที่จัดในสถานศึกษามีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว๎ 
2. นักเรียน  นักศึกษา  ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม ประเพณี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 

1. กิจกรรมที่จัดในสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย   
2. ครู  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม   

 เชิงคุณภาพ 
1. กิจกรรมที่จัดในสถานศึกษามีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว๎ 
2. ครู  บุคลากรและนักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีตํอวัฒนธรรม  ประเพณี สิ่งแวดล๎อม 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ไม่มี( 
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โครงการที่ 42 
1.  ช่ือโครงการ : สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีในวิชาชีพ 
2.  ลักษณะโครงการ  ) (  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  1,2,7 
   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข๎อที่  6 
4.  มาตรฐานที ่  3     ตัวบํงชี้ที่  30 - 34 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เกรียงศักดิ์  ตะกะศิลา 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎จัดท ายุทธศาสตร์ไว๎  7  ยุทธศาสตร์  ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่  6  
มุํงจัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมความมั่นคงของรัฐ  ซึ่งมาตรการที่  1  สํงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มาตรการที่  5  ท านุบ ารุง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสํงเสริมด๎านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม  คํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 

เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ 

1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2. กิจกรรมวันไหว๎ครู 
3. กิจกรรมออกคํายอาสา 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน  นักศึกษา  มีทัศนคติที่ดีตํอการเรียน 

สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             
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ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  50,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

4. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
5. กิจกรรมออกคํายอาสา 
6. ไหว๎คร ู

 
 

   
30,000 
10,000 
10,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    50,000  

การติดตามและประเมินผล  :  ใช้แบบประเมินผล  5  ระดับตัวเลือก,  การสังเกต 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. มีแผนการด าเนินกิจกรรมทั้ง  3 กิจกรรมหลัก 
2. สถานศึกษาด าเนินงานตามกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ 
1. มีการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม 
2. นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 

1. มีแผนการด าเนินกิจกรรมทั้ง  3 กิจกรรมหลัก 
2. สถานศึกษาด าเนินงานตามกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ 
1. มีการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม   
2. นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคน   
3. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น )ไม่มี( 
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โครงการที่ 43 

โครงการ : สวัสดิการพยาบาล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานงานพยาบาลฝ่ายพัฒนากิจการสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

รับผิดชอบ  1. นางสาวปาริฉัตร  ศรีเมืองแก๎ว 

   2. นางสาวรัชนีกร ตะกะศิลา 
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 

 สอดคล๎องกับนโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  12 และ 6 และ ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อที่ 3 และ 5  

 สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 2  มาตรฐาน ตัวบํงชี้ที่ 14, 24-27 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 งานพยาบาลมีจุดมุํงหมายเพ่ือป้องกันรักษาและสํงเสริมสุขภาพ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในวิทยาลัยฯทุกคนให๎สมบูรณ์ พร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เรื่องสุขภาพ
พลานามัย เป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องสํงเสริมให๎กับบุคลากรในโรงเรียน และสถานศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษาซึ่งอยูํในวัยก าลังเจริญเติบโต ถ๎ามีสุขภาพที่ดี ทุกสิ่งทุกอยํางก็จะดีตามไปด๎วย 
 ดังนั้นเพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎รับการพัฒนาด๎านสุขภาพที่ดี ปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรงและสํงผลไปสูํสุขภาพที่ดี  ใน
ครอบครัว ชุมชนของนักเรียน นักศึกษาด๎วย อันเป็นการพัฒนาคนตามนโยบายของทางราชการ งานพยาบาลจึง
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได๎รับ จึงได๎จัดให๎มีโครงการนี้ขึ้น   
5.วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีข๎อมูลด๎านสุขภาพ 
 5.2 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีสุขภาพที่ดี 
 5.3 เพ่ือให๎เวชภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางด๎านพยาบาลใช๎บริการอยํางเพียงพอและอยูํสภาพ
 สมบูรณ์  
 5.4 เพ่ือจัดท าประกันอุบัติเหตุให๎แกํครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ 
 5.5 เพ่ือให๎สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
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6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ประมาณ 2,000 คน   

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 กิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และตํอต๎านยาเสพติด 
6.1.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต 
6.1.3 กิจกรรมจัดท าประกันอุบัติเหตุให๎แกํ นักเรียน นักศึกษา 

6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีสุขภาพท่ีดีและปลอดจากยาเสพติด6.2.2 
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯได๎รับบริการจากงานพยาบาล 100%  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

 สถานที่ด าเนินการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรัมย์ 
 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณแผนงานงาน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ได๎แกํ  

8.1 คําตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  
8.2 คําประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา 
หมายเหตุ:  
- เงินงบประมาณบางสํวนน ามา จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางด๎านพยาบาล   
- คําใช๎จํายในการตรวจสุขภาพประจ าปี และประกันอุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา เป็นผู๎รับผิดชอบเอง 
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.9 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีข๎อมูลด๎านสุขภาพ 
9.10 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีสุขภาพที่ดีและปลอดจากยาเสพติด 
9.11 งานพยาบาลมีเวชภัณฑ์ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางด๎านพยาบาลใช๎บริการอยํางเพียงพอและอยูํใน

สภาพที่สมบูรณ์ และปลอดภัย 
9.12 ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ ได๎รับการจัดท าประกันอุบัติเหตุ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ: เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ / กิจกรรม    
10.1 แบบสอบถาม 
10.2  ติดตามและรายงานผล 
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โครงการที่ 44 
1.  ช่ือโครงการ : งานปกครองนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  )(  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล   

ข๎อที่  4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ข๎อที่  2 ก าลังคนมีสรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีงานท าก๎าวหน๎าในอาชีพ มีความ
พร๎อมในการประกอบอาชีพเพ่ือความเป็นอยูํที่ดี 

4.  การประเมินคุณภาพภายใน     มาตรฐานที ่ 3      ข๎อก าหนดที่  3.1         ตัวบํงชีท้ี่  3.1  
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมัคร  นรินทร์รัมย์ 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 

     เพ่ือให๎นักเรียน  นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  งานปกครอง
นักเรียน  นักศึกษา  จึงต๎องจัดกิจกรรมแบบตํางๆ  สนับสนุน  สํงเสริมให๎นักเรียน  นักศึกษาปฏิบัติตนอยูํใน
กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ  และของบ๎านเมือง  เมือจบการศึกษา  ก็เป็นคนที่มีคุณภาพ  เป็นที่ต๎องการของสังคม
และตลาดแรงงาน 

วัตถุประสงค์ 
1. ดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน  นักศึกษา 
2. สํงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตํางๆของนักเรียน  นักศึกษา 
3. สนับสนุน  สํงเสริมการท าความดีของนักเรียน  นักศึกษา 

 
เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :   

1. ดูแลความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา  800  คน 
2. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน  นักศึกษา  5  กิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมการป้องกังแก๎ไขปัญหายาเสพติด  13  กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน  นักศึกษา  ,มีระเบียบวินัย  เป็นคนดีของสังคม 
2. นักเรียน  นักศึกษา  หํางไกลยาเสพติด 

สถานที่ด าเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. ด าเนินโครงการตามแผน             

3. สรุปผล             

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   10,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
3).  คําวัสดุ 
     3.1  คําวัสดุส านักงาน 
     3.2  คําวัสดุกิจกรรมป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด  13  กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
3,000 

 
 

3,000 
4,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    10,000  
การติดตามและประเมินผล  :  ส ารวจความพึงพอใจนักเรียน  นักศึกษา 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียน  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  1,000  คน 
2.  นักเรียน  นักศึกษาไมํยุํงเกี่ยวยาเสพติด  1,000   คน 

 เชิงคณุภาพ 
1.  นักเรียน  นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม 
2.  นักเรียน  นักศึกษา  ปลอดสิ่งเสพติด 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียน  นักศึกษามีความประพฤติดี  1,000    คน 
2.  นักเรียน  นักศึกษาไมํยุํงเกี่ยวยาเสพติด  1,000    คน  

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียน  นักศึกษา  อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ไม่มี) 
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โครงการที่ 45 
1.  ช่ือโครงการ : กีฬาและนันทนาการ 
2.  ลักษณะโครงการ  )(  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล   
        ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
4.  การประเมินคุณภาพภายใน     มาตรฐานที ่3  ข๎อก าหนดที่ 3.2  ตัวบํงชี้ที่ 33 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมัคร  นรินทร์รัมย์ 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 

     ในสภาพสังคมปัจจุบัน  มีสื่อและสิ่งเร๎าตํางๆ ที่อาจท าให๎  นักเรียน  นักศึกษาหลงกระท าในสิ่งไมํ
เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด  ซึ่งปัจจุบันได๎มีการเผยแพรํระบาดในหมูํเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษามาก
ขึ้น  การจัดกิจกรรมด๎านกีฬาและดนตรี  ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยให๎ นักเรียน  นักศึกษาหํางไกลยาเสพติด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
3. เพ่ือสํงเสริมความสามัคคี และให๎นักเรียน นักศึกษา    

เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :   

1. นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมเลํนกีฬา    1,000    คน 
2. นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมเลํนดนตรี    500     คน 
เชิงคุณภาพ : 
1. นักเรียน  นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง 
2. นักเรียน  นักศึกษา  มีทักษะ  ด๎านกีฬาและดนตรี 
3. นักเรียน  นักศึกษาหํางไกลยาเสพติด 

สถานที่ด าเนินการ   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการ             

2. ด าเนินการตามแผน             

3.   สรุปผล             

 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   120,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
     1.1  คําตอบแทนเงินรางวัลกีฬาตํางๆ
2).  คําใช๎สอย 
     2.1  คําจ๎างป้ายไวนิล 8 ประเภทกีฬา 
 3).  คําวัสดุ 
     3.1  ลูกฟุตบอลหนังเย็บ - ขนาด และ
น้ าหนักมาตรฐาน เบอร์ 5     
     3.2  ลูกวอลเลย์บอล mikasa 
     3.3  ลูกตระกร๎อ 
     3.4  ลูกแปตอง 
     3.5  เสื้อกีฬาพร๎อมสกีน 
     3.6  ตาขํายเนตวอลเลย์บอล  
 ขนาด กว๎าง9.5 เมตรx สูง 1 เมตร4)       
4).  อ่ืนๆ 
     4.1  กิจกรรมกีฬาสีภายใน และวิ่งขึ้น 
           เขากระโดง 
     4.2  กิจกรรมดนตรี 
     4.3  กิจกรรมนันทนาการ(ร าแสดง)     
     4.4  กิจกรรมผู๎วําฯ พาดูบอล 

 
 

5 ประเภท 
 

8 ประเภท 
 

10  ลูก 
 

10 ลูก 
10 ลูก 
2 ชุด 

130 ตัว 
2  ผืน 

   
 

25,000 
 

8,000  
 

7,000  
 

8,000  
3,500  

10,000  
  16,900  

1,600 
 
 

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

 
 

รวมทั้งสิ้น    120,000  

การติดตามและประเมินผล  :  สอบถามความพึงพอใจ,  ผลของการแขํงขัน 
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ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน  นักศึกษา เข๎ารํวมเลํนกีฬา   จ านวน 1,000  คน 
2. ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีสํวนรํวม  จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน  นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเลํนกีฬาที่ถูกต๎อง 
2. นักเรียน  นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษยาเสพติดและมีสุขภาพรํางกาย      

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน  นักศึกษา เข๎ารํวมเลํนกีฬา  จ านวน 1,000  คน 
2. ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีสํวนรํวม  จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียน  นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเลํนกีฬาที่ถูกต๎อง 
2.  นักเรียน  นักศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโทษยาเสพติดและมีสุขภาพรํางกาย      

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
1.  สภาพความพร๎อมของนักกีฬา 
2.  สภาพอากาศไมํเอ้ืออ านวย 
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โครงการที่ 46 

โครงการ : แนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษาตํอ  ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชนาธิวัฒน์  ซารัมย์ 
                                   นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก๎ว 
                                   นางสาวปัทมา   อุปหาส 
     นายนิติกร   แสงจิรัมย์ 
     นายอรรจน์   คงทอง 
     นายวีรยุทธ   บุญชาลี 
     นายสัมพันธ์   ขอบคุณรัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 6   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 17  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สามารถเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายได๎อยํางทั่วถึง
เพ่ือแนะแนวการศึกษาตํอนั้น   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่อยูํในจังหวัดบุรีรัมย์และเขต
ใกล๎เคียง  ได๎เข๎ามาเรียนรู๎ในรั่ววิทยาลัยวํามีกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเป็นอยํางไร หลักสูตรที่เปิดสอน
มีสาขาอะไรบ๎าง เป็นการเปิดห๎องเรียนกํอนเข๎ามาศึกษาจริงในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์จากการจัด
โครงการดังกลําวเป็นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพเกษตรที่ถูกต๎องและเป็นอีกชํองทาง
หนึ่งในการเพ่ิมปริมาณนักเรียนที่เรียนตํอสายอาชีพให๎มากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูํในจังหวัดบุรีรัมย์ เขตใกล๎เคียง และกลุํมยุวเกษตรกรได๎ 
ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเกษตรที่ถูกต๎อง 

5.2 เพ่ือเสริมสร๎างทัศนคติท่ีดีแกํนักเรียนและผู๎ปกครองที่มีความต๎องการเรียนตํอด๎านวิชาชีพเกษตร 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       
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6.1.1 เพ่ิมปริมาณผู๎เรียนด๎านอาชีวเกษตรให๎ได๎ตามเป้าหมายไมํน๎อยกวํา  400  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ       

6.2.1 เมื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มีปริมาณจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 มีผลท าให๎สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

3 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน เงินงบประมาณ งบ อุดหนุน      เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 70,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 เอกสารและสื่อที่ใช๎ในงานประชาสัมพันธ์                          20,000  บาท 
8.2 คําน้ ามันเชื้อเพลิง        200,000 บาท 

      8.3 คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง            300,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1 นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยูํในจังหวัดบุรีรัมย์ เขตใกล๎เคียง และกลุํมยุวเกษตรกรได๎ทราบ 
ข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเกษตรที่ถูกต๎อง 80   % ทราบข๎อมูลแนวทางการศึกษาตํอและประกอบ
อาชีพของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

9.2 เสริมสร๎างทัศนคติที่ดีแกํนักเรียนและผู๎ปกครองที่มีความต๎องการเรียนตํอด๎านวิชาชีพเกษตร 
9.3 จ านวนผู๎เรียนด๎านอาชีวเกษตรเพิ่มขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 จากแบบสอบถาม 
10.2 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
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โครงการที่ 47  

โครงการ : ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา   
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชนาธิวัฒน์  ซารัมย์ 
                                   นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก๎ว 

                                   นางสาวปัทมา   อุปหาส 
     นายนิติกร   แสงจิรัมย์ 
     นายอรรจน์   คงทอง 
     นายวีรยุทธ   บุญชาลี 
     นายสัมพันธ์   ขอบคุณรัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 15   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.7  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 นักเรียน  นักศึกษาทุกคนที่เข๎ามาศึกษาทีว่ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  แตํละปีมีจ านวนมาก
พอประมาณ  มีพื้นฐานสภาพแวดล๎อมจากท๎องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษาเดิมแตกตํางกัน  ดังนั้นเพ่ือให๎
นักเรียน  นักศึกษาทุกคน  สามารถปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯเหมือนกัน  เข๎าใจ 
แนวปฏิบัติที่เหมาะสม  อันจะเป็นการสํงเสริมสนับสนุนความส าเร็จทางการเรียน ด๎วยการจัดปฐมนิเทศ นักเรียน
นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาทุกคน  ทราบแนวทางการปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  ระบบการเรียน   
การสอนของวิทยาลัยฯ ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตํอด๎านวิชาชีพเกษตรที่ถูกต๎อง 

5.2 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได๎ท าความรู๎จักกับผู๎บริหาร บุคลากร หนํวยงานของวิทยาลัยฯ 
ที่ต๎องติดตํอเพ่ือขอความชํวยเหลือในระยะแรก 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1, 2, 3 ทุกคน 
6.1.2 นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1, 2 ทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ      
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคน  ทราบแนวทางการปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  ระบบการเรียน  

การสอนของวิทยาลัยฯ 
  6.2.2    นักเรียนนักศึกษาทุกคน ได๎ท าความรู๎จักกับผู๎บริหาร  บุคลากร  หนํวยงานของ
วิทยาลัยฯที่ต๎องติดตํอเพ่ือขอความชํวยเหลือในระยะแรก มีผลท าให๎สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

3 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ งบ อุดหนุน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําของที่ระลึกวิทยากร                                  2,000 บาท 
8.2 คําอาหารวํางครู                10,000 บาท 

      8.3 คําป้ายไวนิล          1,000 บาท 
 8.4 คําตกแตํงสถานที่        3,000 บาท 
 8.5 คําเอกสารประชาสัมพันธ์                2,000 บาท 
 8.6 คําวัสดุเตรียมเอกสาร        3,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.13 นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย ร๎อยละ 80 
9.14 นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ก าลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ทราบถึงแนวทาง 

การปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  ระบบการเรียน  การสอนของวิทยาลัยฯได๎อยํางเหมาะสม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

10.1 จากแบบสอบถาม 
10.2 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
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โครงการที่ 48 

โครงการ : โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชนาธิวัฒน์  ซารัมย์ 
                                   นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก๎ว 
                                   นางสาวปัทมา   อุปหาส 
     นายนิติกร   แสงจิรัมย์ 
     นายอรรจน์   คงทอง 
     นายวีรยุทธ   บุญชาลี 
     นายสัมพันธ์   ขอบคุณรัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 4,15   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ท าให๎ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจตํอ 
การเปลี่ยนแปลง และพร๎อมปรับเปลี่ยนตนเองให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัวพร๎อมออกไปสูํโลก 
การท างาน หรือแม๎กระทั่งการเตรียมตัวเพื่อศึกษาตํอส าหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎ 
ความสามารถ ความช านาญทางด๎านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด๎วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกลําว 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได๎จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอ าลาสถาบันขึ้น เพ่ือให๎นักศึกษาที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษามีความพร๎อมที่จะท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีความสุขและประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแกํนักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาให๎เป็นที่ 
พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติตํอไป 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางตํางๆ หลังจากจบการศึกษา 
และมีความพร๎อมในการท างาน 

5.2 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและ 
การศึกษาตํอ 
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5.3 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให๎พร๎อมในการเข๎าสูํโลกของงาน ตลอดจนเข๎าใจ 
สภาพแวดล๎อมในการท างานได๎อยํางเหมาะสม 

5.4 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู๎สึกผูกพันที่ดีตํอสถาบัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.1 เชิงปริมาณ       
6.1.1 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  
6.1.2 นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  

6.2 เชิงคุณภาพ      
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางตํางๆ หลังจากจบ 

การศึกษาและมีความพร๎อมในการท างาน 
  6.2.2    นักเรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพให๎พร๎อมในการเข๎าสูํโลกของงาน ตลอดจน
เข๎าใจสภาพแวดล๎อมในการท างานได๎อยํางเหมาะสม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

3 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน  งบประมาณ งบ อุดหนุน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําตอบแทนวิทยากร                                  3,000 บาท 
8.2 คําอาหารวํา วิทยากร/นักเรียนนักศึกษา              10,000 บาท 

      8.3 คําป้ายไวนิล          2,000 บาท 
 8.4 คําวัสดุอุปกรณ์ตกแตํงสถานที่       2,000 บาท 
 8.5 คําเอกสารประกอบการบรรยาย      3,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 นักเรียนนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย ร๎อยละ 80 
9.2 นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงการพัฒนาบุคลิกภาพให๎พร๎อมใน 

การเข๎าสูํโลกของงาน ตลอดจนเข๎าใจสภาพแวดล๎อมในการท า งานได๎อยํางเหมาะสม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 จากแบบสอบถาม 
10.2 จากภาพกิจกรรมการเข๎ารํวมโครงการ 
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โครงการที่ 49  

โครงการ : ติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษา   
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายชนาธิวัฒน์  ซารัมย์ 

                                   นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก๎ว 
                                   นางสาวปัทมา   อุปหาส 
     นายนิติกร   แสงจิรัมย์ 
     นายอรรจน์   คงทอง 
     นายวีรยุทธ   บุญชาลี 
     นายสัมพันธ์   ขอบคุณรัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.8   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 การประสบความส าเร็จในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา เป็นความปรารถนาสูงสุดของนักศึกษาเป็นความ
คาดหวังของผู๎ปกครอง และสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรด๎านวิชาชีพเข๎าสูํตลาดแรงงาน การติดตามผลผู๎ส าเร็จ
การศึกษา เป็นการน าข๎อมูลที่ได๎ มาเป็นพ้ืนฐานในการให๎ค าปรึกษาให๎ความชํวยเหลือผู๎ที่วํางงานให๎เข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพของผู๎ส าเร็จการศึกษา 
5.2 เพ่ือน าข๎อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับตลาดแรงงาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 ติดตามผู๎ส าเร็จการศึกษาได๎ ร๎อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ       

6.2.1 ทราบข๎อมูลการศึกษาตํอและประกอบอาชีพของผู๎ส าเร็จการศึกษาและผู๎มีงานท า 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

3 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ งบ อุดหนุน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําไปรษณียบัตร         5,000 บาท 
8.2 คําโทรศัพท์ (บัตรเติมเงิน)       5,000 บาท 

      8.3 คําวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เชํน กระดาษ  หมึกปริ้นเตอร์ และอ่ืนๆ           10,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.15 ติดตามผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาศึกษาได๎ ร๎อยละ 80 
9.16 ทราบข๎อมูลแนวทางการศึกษาตํอและประกอบอาชีพของผู๎ส าเร็จการศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 ใช๎แบบสอบถามและภาพถํายประกอบกิจกรรม 
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โครงการที่ 50  

โครงการ : งานครูที่ปรึกษา. 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาน รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล   
          ข๎อที ่ 1  เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          ข๎อที ่ 2  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ด๎วยนักเรียน  นักศึกษา  ที่เข๎ามาศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์มีจ านวนมาก จึงมีความ
จ าเป็นจะต๎องมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอยํางใกล๎ชิด โดยให๎ค าแนะน าด๎านการเรียน ด๎านความประพฤติและการใช๎
ชีวิตประจ าวันในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังชํวยให๎นักเรียน นักศึกษาแก๎ปัญหาได๎อยํางถูกต๎องและถูกวิธี ดังนั้น
งานครูที่ปรึกษาจึงมีบทบาทท่ีส าคัญตํอนักเรียน  นักศึกษา เป็นอยํางมาก 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางนักเรียน นักศึกษากับครู 
5.2 เพ่ือให๎นักเรียน  นักศึกษา ได๎รับค าแนะน าที่ถูกต๎องและทันควันเวลาเมื่อเกิดปัญหา 
5.3 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหวํางครูกับนักเรียน  นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.5 เชิงปริมาณ       

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ปวช. และ ปวส. ครบทุกห๎อง 
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎พบครูที่ปรึกษา (ชั่วโมงโฮมรูม) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อยํางน๎อย 36 ครั้ง/ปี 

6.6 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้นมีครูที่ปรึกษาคอยให๎ค าปรึกษาอยํางใกล๎ชิดและมี

ประสิทธิภาพ 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา  มีพฤติกรรมเรียบร๎อยและเป็นคนดีของสังคม 
6.2.3 ครูที่ปรึกษาได๎รับความรู๎ในการชํวยเหลือและดูแลนักเรียน นักศึกษา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ             

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์             

3 ด าเนินงาน             

4 สรุปผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน   งบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท 
  
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
3).  คําวัสดุ   
     3.1 กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 
     3.2 กิจกรรมเข๎าแถวหน๎าเสาธง 
     3.3 กิจกรรมคัดกรองกลุํมผู๎เรียน 
     3.4 กิจกรรมจัดท าแฟ้มประวัติ 

  
 

 
10,000 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

 
 
 
 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น   30,000   
 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.9 นักเรียน นักศึกษา  มีครูที่ปรึกษาระดับชั้น  ปวช. และ ปวส. ครบทุกห๎อง 
9.10 นักเรียน นักศึกษา  ได๎พบครูที่ปรึกษา (ชั่วโมงโฮมรูม) อยํางน๎อย 36 ครั้ง/ปี 
9.11 นักเรียน นักศึกษา  มีพฤติกรรมเรียบร๎อยและเป็นคนดีของสังคม 
9.12 นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้นมีครูคอยให๎ค าปรึกษาอยํางใกล๎ชิดและมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 51  

โครงการ : เยี่ยมบ๎าน/หอพัก นักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงาน รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    :  มีความสอดคล๎องกับนโยบาย  4 มิติ  ในการสร๎างโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมผู๎เรียนสายอาชีพ 
     ความสอดคล้องกับนโยบาย สอศ. ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : มาตรการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ผู๎เรียน 
     ความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานอาชีวศึกษา : จัดระบบการดูแลให๎ค าปรึกษาผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  นอกจากวิทยาลัยฯแล๎ว ผู๎ที่มีบทบาทส าคัญในการรํวมกันจัดการศึกษา 
คือ ผู๎ปกครอง และชุมชน  ครูต๎องรู๎สภาพปัญหาตํางๆที่จริง ซึ่งจะท าให๎การแก๎ไขปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน หรือ เกี่ยวกับการเรียนการสอนให๎เป็นประโยชน์แกํนักเรียน ซึ่งถือเป็นผู๎ที่จะพัฒนาชาติ บ๎านเมืองตํอไป  
ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได๎เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ซึ่งได๎บั่นทอนคุณภาพชีวิต
มนุษย์ในสังคมเป็นอยํางมาก ผู๎ที่ได๎รับผลกระทบมากก็คือเยาวชน  ที่อยูํในสถาบันครอบครัวประกอบด๎วย  พํอ  
แมํ  ซึ่งมีเวลาให๎ลูกๆน๎อยลง บางครอบครัวแทบจะไมํมีเวลาอบรมสั่งสอน ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน  ท า
ให๎การดูแลเยาวชนไมํทั่วถึง สํงผลให๎นักเรียนมีพฤติกรรมไมํพึงประสงค์  ด๎วยเหตุนี้ วิทยาลัยฯจึงได๎จัดโครงการ
เยี่ยมบ๎านเด็กขึ้น เพ่ือสร๎างความพันธ์อันดีระหวํางบ๎านและวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการชํวยแก๎ไขและลดปัญหา
ตํางๆทีเ่กิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา เป็นการเสริมสร๎าง พัฒนานักเรียน นักศึกษาให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ   

5. วัตถุประสงค์        
5.1  เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางนักเรียน  นักศึกษากับครู  ท าให๎นักเรียน  นักศึกษาได๎รับ

ค าแนะน าที่ถูกต๎อง 
 5.2  เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางครู  นักเรียน  นักศึกษาและผู๎ปกครอง  ให๎มีความใกล๎ชิดกัน
มากขึ้น  
          5.3  เพ่ือให๎ครูได๎รู๎สภาพความเป็นอยูํของนักเรียน  นักศึกษา ซึ่งจะได๎เป็นข๎อมูลในการจัดการเรียนการ
สอนตํอไป 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       
นักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 – ปวส.2  ที่มีปัญหาจะได๎รับการชํวยเหลือแก๎ไขและจ านวนนักเรียนักศึกษาที่

ออกกลางคันมีจ านวนน๎อยลง 
6.2 เชิงคุณภาพ       
เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวําง ผู๎ปกครอง  ครู นักเรียน  นักศึกษา บุคลากรจากทุกหนํวยงานมีการ   

วางแผนด าเนินงานลํางหน๎า  มีข๎อมูลขําวสารด๎านตํางๆให๎นักเรียน นักศึกษา ผู๎ปกครองของนักเรียน นักศึกษา  
รับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ             
2 ด าเนินงาน             
3 สรุปผลการ

ด าเนินงาน 
            

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน  งบประมาณ        
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
3).  คําวัสดุ 
4).  ครุภัณฑ์  

  
 

  
10,000 
30,000 
5,000 
5,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    10,000  

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1  ครูที่ปรึกษา  ได๎ทราบความเป็นอยูํของนักเรียน นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 9.2  ครูที่ปรึกษา ได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎ปกครองเป็นรายบุคคล 
9.3  นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้นมีครูคอยให๎ค าปรึกษาอยํางใกล๎ชิดและมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 52  

โครงการ : ประชุมผู๎ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหมํ  

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงาน รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ : มีความสอดคล๎องกับ
นโยบาย  4 มิติ  ในการสร๎างโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมผู๎เรียนสายอาชีพ 

ความสอดคล้องกับนโยบาย สอศ. ตามประเด็นยุทธศาสตร์ : มาตรการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ผู๎เรียน 
      ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา : จัดระบบการดูแลให๎ค าปรึกษาผู๎เรียนอยําง
ตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพ่ือมุํงเน๎นให๎นักเรียน 

นักศึกษาเป็นผู๎ที่มีคุณภาพสามารถด าเนินชีวิตให๎ประสบผลส าเร็จและอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข วิทยาลัยฯ
จ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือระหวํางสังคม ชุมชน และผู๎ปกครอง  ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงจัดโครงการประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหมํ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือเป็นการสร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎ปกครอง และ
ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรฯของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์และความรํวมมือระหวํางวิทยาลัย กับผู๎ปกครอง 
5.2 เพ่ือแจ๎งข๎อปฏิบัติในการศึกษาเลําเรียน  ของนักเรียน  นักศึกษาให๎ผู๎ปกครองทราบ 
5.3 เพ่ือแจ๎งนโยบายการจัดการการศึกษาของวิทยาลัยฯตามนโยบายของรัฐบาล 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

ผู๎ปกครองจ านวน  700 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ       

เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวําง ผู๎ปกครอง  ครู นักเรียน  นักศึกษา บุคลากรจากทุกหนํวยงานมี
การ   วางแผนด าเนินงานลํวงหน๎า  มีข๎อมูลขําวสารด๎านตํางๆให๎นักเรียน นักศึกษา ผู๎ปกครองของ
นักเรียน นักศึกษา  รับทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขียนโครงการ             

2 ด าเนินงาน             

3 สรุปผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน  งบประมาณ        
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,500  บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

           1. คําอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม  จ านวน  700 คน  30,000  บาท 
 2. ป้ายไวนิลการประชุม ขนาด 4 × 11 เมตร    จ านวน 1  ป้าย                    2,000  บาท 
 3. คําเอกสาร          5,000  บาท 
 4. อ่ืนๆ           13,500  บาท 

 รวม  50,500  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1  ผู๎ปกครองมีความเข๎าใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น 
9.2  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎ปกครองและสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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โครงการที่ 53  
ชื่อโครงการ : พัฒนากิจกรรมงานนักศึกษาวิชาทหาร 
1. ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : นายสมัคร นรินทร์รัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
 ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   
 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 

สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ 24   

4. หลักการและเหตุผล 
จาก พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  หมาด 4   แนวการจัดการศึกษามาตรา 24 (4) วําด๎วย

การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตําง ๆ อยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
คํานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว๎ในทุกวิชา จากหลักการที่กลําว ท าให๎ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได๎ตระหนักถึงภาระหน๎าที่ เนื่องจาก รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 11 ดี 11 เกํง   เพ่ือพัฒนาให๎
ได๎ฝึกความเป็นผู๎น า เพ่ือสนับสนุนนโยบาย สอศ. และ ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปลูกฝังจิตใจให๎นักศึกษาเกิดความส านึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.2 เพ่ือให๎นักศึกษาเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.3 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
5.4 เพ่ือให๎นักศึกษาได๎รํวมกันพัฒนาสังคม 
5.5 เพ่ือให๎นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

6. เป้าหมาย )ผลผลิต/Outputs( 
1.  เชิงปริมาณ 

1.1 นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร จ านวน  20 คน 
              2.  เชิงคุณภาพ 
                  2.1 นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 

2.2 นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร มีความจงรักภักดีตํอสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2.3 นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร มีความอดทน สามัคคี และตรงตํอเวลา 
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7. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานและขอบเขตของงาน             

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

4 ด าเนินงานตามโครงการ             

5 ติดตามและประเมินผล             

6 รายงานผลการด าเนินงาน             

 

8.  ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  20,000 บาท 
คําใช๎จํายในการด าเนินงาน 
  เงินงบประมาณ         เงินบ ารุงการศึกษา         เงินอุดหนุนการศึกษา 
 

ประเภทรายจําย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
- คําตอบแทน 5,000 ถัวเฉลี่ยจําย 
- คําใช๎สอยในการ ฝึกภาคปกติ
นักศึกษาวิชาทหาร 

5,000 ถัวเฉลี่ยจําย 

- คําวัสดุ 5,000 ทุกรายการ 
รวมทั้งสิ้น 15,000 - 
คําใช๎จํายงบลงทุน  
    เงินงบประมาณ         เงินบ ารุงการศึกษา         เงินอุดหนุนการศึกษา 
 

ประเภทรายจําย จ านวนเงิน ค าชี้แจง 
- คําตัดชุดผู๎ก ากับและผู๎ชํวยผู๎ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 

5,000 ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
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9.  ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดผลิต  )Output( 

9.1.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร จ านวน  ๓๐ คน มีความพร๎อมทั้งทางด๎าน 
รํางกาย ด๎านสติปัญญา และด๎านจิตใจ 

  9.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) ได๎สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร มีความจงรักภักดีตํอสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

   2) นักเรียน นักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร มีความอดทน สามัคคี และตรงตํอเวลา 
     

 10. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ไมํมี) 
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โครงการที่ 54  
โครงการ : โครงการคนดีศรีเกษตรบุรีรัมย์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายชนาธิวัฒน์   ซารัมย์ 
                                     นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก๎ว 
                                    นางสาวปัทมา    อุปหาส 
     นายนิติกร    แสงจิรัมย์ 
     นายอรรจน์    คงทอง 
     นายวีรยุทธ    บุญชาลี 
     นายสัมพันธ์    ขอบคุณรัมย์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 6   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 17  
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส .) จ านวน 9 สาขาวิชาชีพ จากการ
ส ารวจข๎อมูลพบวํานักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความสามารถที่ดีเดํนในด๎านสาขาวิชาที่ตนเองก าลังศึกษาอยูํ เป็นผู๎
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเดํนในด๎านตํางๆ มีความเป็นผู๎น า เป็นแบบอยํางที่ดีแกํเพ่ือนนักเรียนนักศึกษา
รวมถึงมีฐานะยากจน ขาดทุนการศึกษาในการสนับสนุนสํงเสริมการศึกษาเลําเรียนและการประกาศยกยํองให๎
เป็นตัวอยํางที่ดีแกํนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการสนับสนุน และชํวยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา และลดคําใช๎จํายของผู๎ปกครอง โดยได๎จัดโครงการคนดีศรีเกษตรบุรีรัมย์ โดยคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความรู๎  ความสามารถในด๎านตํางๆ เพ่ือเขารับเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ หนํวย
บุรีรัมย์ ครั้งที่ 39 ซึ่งสํงผลท าให๎ให๎นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการท าความดี และเป็นแบบอยํางที่ดีศรี
เกษตรบุรีรัมย์สืบไป 
5. วัตถุประสงค์        

5.19 เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาได๎พัฒนาตนเอง ตระหนักในการท าความดี 
5.20 เพ่ือสํงเสริมชํวยเหลือนักเรียน นักศึกษาให๎ได๎รับทุนการศึกษาเป็นคําเลําเรียน   
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5.21 เพ่ือเป็นการยกยํองและเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาดีเดํนด๎านตํางๆ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

6.17 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาสมัครเข๎ารํวมโครงการ เพ่ือขอรับทุนการศึกษา 
6.18 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู๎พฤติดี มีความรู๎ความสามารถ เป็นแบบอยํางที่ดี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงาน ขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
แผนการใช้งบประมาณ 
                                  หมวดรายจ่าย                          
    รายการ                     

   จ านวน จ านวนเงิน 
งปม. อุกหนุน บกศ. หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1.(.ค่าตอบแทน 
2(.ค่าใช้สอย 
3(.ค่าวัสดุ 
    3.1 คํากระดาษ A4 
    3.2  คํากระดาษเกียรติบัตร 
    3.3  คําซองสีน้ าตาล A4 
    3.4  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
       
 
 1,500 
 3,000 
 1,000 
10,000 

   
 
       
 

 

รวมทั้งสิ้น 15,500       

  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ        

9.17 นักเรียน นักศึกษาที่ผํานการคัดเลือก ได๎รับทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติบัตร 
9.18 นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติดี มีความรู๎ความสามารถ เป็นแบบอยํางที่ดี 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยใช๎แบบสอบถามและภาพถํายประกอบกิจกรรม 
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โครงการที่ 55  

1. ชื่อโครงการ  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน    

2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.)     
4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     - ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อที่ 3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนใน
การจัดอาชีวศึกษา  
 - มาตรการที่ 3 ปฏิรูปการเรียน การสอน  ,  มาตรการที่  7 การสร๎างและกระจายโอกาส  
5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบัน การศึกษา
ที่มีหน๎าที่ให๎ความรู๎และฝึกอบรมวิชาชีพที่เน๎นกระบวนการผลิต  พัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ  ระดับฝีมือ  
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังมีหน๎าที่เผยแพรํความรู๎ให๎แกํชุมชนทั่วไปอีกด๎วย  ดังนั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ซึ่งมีบุคลากรและองค์ความรู๎ในทางวิชาชีพที่เป็นรากฐานของประชาชนที่
อยูํในภาคเกษตรกรรม  ปศุสัตว์  ประมง  ซึ่งมีลักษณะกิจกรรมที่สอดคล๎องกับกิจกรรมโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 
 นอกจากนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ ซึ่งเป็น
หนํวยงานหนึ่งที่มีบทบาทและหน๎าที่ในการจัดการศึกษาเกษตรของประเทศทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยและการผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ ยังได๎
ด าเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยกระดับทักษะการปฏิบัติและ
เพ่ิมพูนองค์ความรู๎ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตด๎านการการเกษตรรํวมกับวิทยาการสมัยใหมํ ปรับปรุงเนื้อหาให๎
เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นการสร๎างโอกาสด๎านอาชีพและการมีรายได๎ที่มั่นคงแกํเกษตรกร 
จึงได๎จัดท าความรํวมมือ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืนเพ่ือชํวยเผยแพรํความรู๎แนะน าให๎ประชาชน
เกษตรกร นร.นศ.และนร.ตามเขตชายแดน จ านวน ๑,๐๐๐ คน เพ่ือน าไปใช๎ปฏิบัติ  ลดต๎นทุนการผลิต  เพ่ิม
ผลผลิต  รักษาสิ่งแวดล๎อม ซึ่งแสดงถึงความเอ้ืออาทรตํอสังคมไทย 
6. วัตถุประสงค์        

6.1 เพ่ือขยายผลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  ให๎เป็นที่รู๎จักของชุมชนทั่วไป 

6.2 เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและการฝึกอบรมเพ่ือสร๎างทางเลือกในการเข๎าสูํ

อาชีพเกษตรกรรมให๎บุคคลทั่วไป 

6.3 เพ่ือเป็นการสร๎างทางเลือกส าหรับการประกอบอาชีพเสริมให๎แกํกลุํมเกษตรกร ซึ่งจะเป็นเพ่ิมรายได๎

อันกํอให๎เกิดความมั่นคงในอาชีพแกํเกษตรกร 
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6.4 เพ่ือสนองแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

6.5 เพ่ือสํงเสริมภาพลักษณ์และเผยแพรํชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ 

7. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
7.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ชุมชนสามารถน าความรู๎จากการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติไปใช๎ในการ

สํงเสริมและแก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพได๎อยํางยั่งยืน 

7.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         7.1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับชุมชนเป้าหมาย  จ านวน  7  ชุมชน  มีผู๎ผํานการฝึกอบรม

ไมํน๎อยกวํา  1,000  คน/ปี 

7.1.2 คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ในสาขางานเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์   

สาขางานสัตว์ศาสตร์ สาขางานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานชํางกลเกษตร มี

สํวนรํวมในการให๎ความรู๎กับชุมชนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 ของแตํละสาขางาน และไมํน๎อยกวํา  16  ชั่วโมง/ปี 

 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 สรุปผลการด าเนินงาน             

  

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
แผนการใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ระยะเวลา
ที่จ่าย 

แหล่งของงบประมาณรายจ่าย หมายเหตุ 
งปม อุดหนุน บกศ 

ค่าวัสดุ 
-โครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 
 

งปม. 
2561 

- 50,000 -  

รวม   50,000   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต )Out put( 
  1. เกษตรกรที่ผํานการฝึกอบรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎ขยายผลในการประกอบอาชีพได๎ 

2. คณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ  ในสาขางานเกษตรศาสตร์  มีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎

กับชุมชนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60  และไมํน๎อยกวํา  16  ชั่วโมง/ปี 

ผลลัพธ์ 
  1. มีชุมชนผํานการขยายผลจากวิทยาลัยฯจ านวน  7  ชุมชน 
  2. มีผู๎ผํานการฝึกอบรมไมํน๎อยกวํา  1,000  คน/ปี 

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ 

12. การประเมินผลโครงการ 
 ติดตามและรายงานผล/สรุปรายงานผล ประจ าปี  กันยายน  2561 
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โครงการที่ 56 
โครงการ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
1. ชื่อบุคคลรับผิดชอบ  นายจิรกฤตย์ จิรวัฒน์ภาคย์ 
2. ลักษณะโครงการ                โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา )สอศ.( 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่.......  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 ข๎อ 4   

มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ข๎อ 5  มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ข๎อ 3 
 มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่........       

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการผลักดันและขับเคลื่อนประเทศชาติ ให๎มุํงเน๎นพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ สูํการพัฒนาสถานศึกษาที่พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลที่มีแนวคิดเชิงสร๎างสรรค์  และสอดรับ
นโยบายการพัฒนาประเทศสูํ Thailand 4.0  ตาม นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี )พ.ศ.2560 - 
2579( ด้านที่ 8 การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เป้าหมายท่ี 3 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตและมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และ
เพ่ือให๎ตอบโจทย์ประเด็นการพัฒนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให๎สอดคล๎องการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 มาตรฐานที่ 2 ด๎าน
บริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด๎านการเงิน ข้อ 4 กลําววํา 
สถานศึกษา มีรายจํายในการสํงเสริม สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของงบด าเนินการ มาตรฐาน
ที่ 3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ตัวบ่งช้ีที่ 3.1ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา ข้อ 5 กลําววํา สถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให๎ครูทุกคนแก๎ไขปัญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยํางน๎อย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบด๎วย (1) การระบุปัญหา 
(2) การระบุวัตถุประสงค์ (3) วิธีการด าเนินการ (4) การเก็บข๎อมูล  (5) การวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพ่ือน า
ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษา หรือการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา ข้อ 3 กลําววํา สถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให๎ผู๎เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนา
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ทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดข้ึนสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  

ให๎เป็นไปตามกรอบการพัฒนาประเทศและมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 

5.2. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ พัฒนางานวิจัย พัฒนา พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัย
ฯ 

5.3. เพ่ือจูงใจให๎ครูทุกคนแก๎ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยํางน๎อย 
1 รายวิชา 

5.4. เพ่ือมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุํมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ครูทุกคน มีการแก๎ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยําง
น๎อย คนละ 1 รายวิชา ตํอปีการศึกษา 

6.1.2. นักเรียนนักศึกษา มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุํมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผํานกระบวนการศึกษาหรือการวิจัยของ

ครูผู๎สอนอยํางตํอเนื่อง ทุกปีการศึกษา 
6.2.2.นักเรียน นักศึกษา ได๎พัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือราย

กลุํมตามความเหมาะสมผํานกระบวนการจัดท าโครงการเมื่อจะส าเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท๎าย
ของการเรียน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ ส านักงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์   
ล าดั
บท่ี 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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 เขียนโครงการเสนอขอ
งบประมาณ 

            

2 ประชุมวางแผน
คณะกรรมการด๎านงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัย
เพ่ือระดมความคิดและ
วางแผนรํวมกันเพ่ือให๎
ส าเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการ 

            

3 ประกาศแจ๎งก าหนดการสํง
ข๎อเสนอขอจัดท าการศึกษา
หรือวิจัยส าหรับครู 

            

4 ประกาศแจ๎งก าหนดการ
จัดท าโครงการของนักเรียน
นักศึกษาเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจัดท าโครงการ 

            

5 พิจารณาโครงการและท า
ฐานข๎อมูลโครงการศึกษา
และวิจัยของครู โครงการ
เสริมทักษะวิชาชีพของ
ผู๎เรียน 

            

6 สรุปผลการด าเนินโครงการ             
7 รายงานผลการด าเนิน

โครงการให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาทราบและสํง
ข๎อมูลจัดเก็บท่ีงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณสถานศึกษา งบด าเนินงาน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     400,000 บาท ได๎แกํ 
8.1. งบประมาณสนับสนุนการจัดท าการศึกษาหรือวิจัยครูอยํางน๎อยคนละ 1 รายวิชา 150,000 บาท 
8.2. งบประมาณสนับสนุนการจัดท าโครงการเสริมทักษะวิชาชีพของผู๎เรียน                                           

ให๎สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 150,000 บาท 
8.3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าวารสารประจ าปีของวิทยาลัยฯ                                                    

จากข๎อ 8.1 และ 8.2 รวมถึงการเผยแพรํสูํสาธารณะชนผํานสื่อตํางๆ   100,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. ครูทุกคน มีการแก๎ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยํางน๎อย คน
ละ 1 รายวิชา ตํอปีการศึกษา 

9.2. นักเรียนนักศึกษา มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุํมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

9.3. ครู และ นักเรียน นักศึกษา ได๎น าเผยแพรํผลการศึกษา วิจัย หรือท าโครงการเพ่ือพัฒนาที่เก่ียวข๎องกับ
การจัดการเรียนการสอนและทักษะวิชาชีพที่ตรงกับสาขางานผํานสื่อด๎านตํางๆ ที่สามารถหาได๎           
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1. เก็บรวบรวมข๎อเสนอขอจัดท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ือแก๎ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูทุกภาค

เรียนการศึกษา เปรียบเทียบกับจ านวนครูทั้งหมดท่ีท าหน๎าจัดการเรียนการสอน 
10.2. เก็บรวบรวมข๎อมูลการจัดท าโครงการเสริมทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาและวิเคราะห์การ

น าไปใช๎ผํานคณะกรรมการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
10.3. เก็บรวบรวมข๎อมูลจ านวนผลงานที่ได๎รับการเผยแพรํผํานสื่อตํางๆ และประเมินคุณภาพของสื่อหรือ

การเผยแพรํผลการศึกษา วิจัย หรือโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทั้งของครูและผู๎เรียน 
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โครงการที่ 57  

โครงการ : ความรํวมมือการจัดการเรียนการสอนรํวมกับประเทศเกาหลี 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     3.1 นโยบายของรัฐบาลด๎านการศึกษา ได๎ก าหนดไว๎ 7 ข๎อโดย ข๎อที่ 1 เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยการปฏิรูประบบความรู๎ของสังคมไทย เชํน สํงเสริมการเรียนการสอนภาษาตํางประเทศและภาษาถิ่น จัดให๎มี
ระบบการจัดการความรู๎ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 
 3.2 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ไว๎ 7 ยุทธศาสตร์ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุํงสร๎างความเข็มแข็งเครือขํายความรํวมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตํางประเทศซึ่ง
  มาตรการข๎อที่ 1 พัฒนาศักยภาพด๎านการสื่อสารของผู๎บริหาร ครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและ
นักเรียน  นักศึกษา 
  มาตรการข๎อที่ 4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือทั้งในและตํางประเทศในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระดับนานาชาติ 

          มาตรการข๎อที่ 7     ปรับระบบความรํวมมือและเครือขําย  การผลิตและพัฒนาก าลังคน    
3.3 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ส าหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 

ได๎ก าหนดให๎สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การใช๎ทรัพยากรรํวมกับการให๎ความ
รํวมมือจัดการศึกษากับสถานประกอบการหรือสถานศึกษาอ่ืน ตามมาตรฐานที่  2  ตัวบํงชี้ที่  25 –  26   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือให๎สถานศึกษามีการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั้ง
ประเทศเกาหลีเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาอยํางรวดเร็ว ในด๎านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การศึกษา การปกครอง 
การพัฒนาเมืองที่ทันสมัย และมีการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ได๎อยํางดี 
นอกจากนี้ด๎านการเกษตรได๎ใช๎เทคโนโลยีการผลิตอยูํในอันดับต๎น ๆ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได๎
เล็งเห็นถึงการพัฒนาดังกลําว ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช๎ในการพัฒนาการเกษตรในอนาคต จึงจัดท าบันทึ กตกลง
ความรํวมมือการจัดการเรียนการสอนรํวมกับ  Suwon  High  School  for  Agricultural Science เพ่ือให๎
นักเรียนเกษตรได๎รับความรู๎ทางวิชาการ ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือน ามาปรับใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ดังนั้น         
จึงจัดท าโครงการ “ความรํวมมือการจัดการเรียนการสอนรํวมกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” ขึ้น   
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเกษตรสูํความเป็นเลิศ 
5.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทักษะภาษาซึ่งกันและกัน 
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5.3 เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.4 เพ่ือเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.7 เชิงปริมาณ       

6.7.1 ท าความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านอยํางน๎อย 1 ประเทศ 
6.7.2 ครูผู๎สอน 2 คน และนักเรียน 6 คน/ปี 

6.8 เชิงคุณภาพ       
6.8.1 มีบันทึกความรํวมมือ 
6.8.2 ครูมีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
6.8.3 ครู นักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนน าความรู๎ที่ได๎มาพัฒนาสถานศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์/ภายนอก   
    วิทยาลัยฯ/โรงเรียนเกษตรศาสตร์ชูวอน ประเทศเกาหลี 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก าหนดแผนงานขอบเขตของงาน             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

4 ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา งบ ด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000  บาท ได๎แกํ  

8.1 คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเจ๎าหน๎าที่ 6 คน ๆ ละ 240 บาท คําน้ ามันเชื้อเพลิง-ทางดํวน 10 วัน 
8.2 คําเลี้ยงรับรอง 
8.3 อาหารเช๎า 15 มื้อ ๆ ละ 200  บาท  15 วัน 
8.4 อาหารกลางวัน 15 มื้อ ๆ ละ 300 บาท  15 วัน 
8.5 อาหารค่ า 15 มื้อ ๆ ละ 400 บาท  15 วัน 

          8.6 อาหารวํางวันละ 2 มื้อๆละ60บาท 15 วัน 
         8.7 คําอาหารเลี้ยงต๎อนรับ 
         8.8 คําอาหารเลี้ยงสํง 
         8.9 คําท่ีพัก 4 คืน ๆ ละ 1,200 บาท 
          8.10 คําบัตรเข๎าชมสถานที่ส าคัญเพ่ือเผยแพรํสํงเสริมเอกลักษณ์ศิลป์วัฒนธรรมไทย 
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          8.11 คําจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 
          8.12 คําของขวัญ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1 ประเทศในเครือขํายมีเจตคติท่ีดีตํอวิทยาลัยและประเทศไทย 
9.2 ครู  นักเรียน แลกเปลี่ยนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
9.3 บุคลากรในสถานศึกษาได๎รับความรู๎ในโครงการนี้จ านวน 80 คน 
9.4 วิทยาลัยฯ ได๎รับผลผลิตที่มีคุณภาพ ที่สามารถยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ จ านวน 1,000 คน 
9.5 พัฒนาและสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
9.6 พัฒนาและสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9.7 ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
9.8 วิทยาลัยฯเป็นที่ยอมรับของประเทศเพ่ือนบ๎าน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 ใช๎แบบประเมินผล 5 ระดับตัวเลือก 
10.2 การสังเกต 
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โครงการที่ 58 
1.  ช่ือโครงการ : ปรับปรุงและพัฒนาหอพักหญิง  
2.  ลักษณะโครงการ  )(  โครงการต่อเนื่อง       )   (  โครงการใหม่ 
3.  นโยบาย/จุดเน้น   นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล  ข๎อที่  12  และ  6 
   ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข๎อที่  3 และ 5 
4.  มาตรฐานที ่  2     ชื่อมาตรฐาน   ตัวบํงชี้ที่  14, 24-27 
5.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศุกลรัตน์  โสดากุล และคณะ 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
 
หลักการและเหตุผล 

     รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญด๎านการเกษตรและสนับสนุนงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อ
ชีวิต  เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าเรียนในสาขาด๎านการเกษตรมากข้ึน  และเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพการเกษตร  เพ่ือ
พัฒนาประเทศตํอไป  จึงได๎จัดสรรงบประมาณ  เรียนฟรี  มีที่พักฟรี  และอาหารฟรี  ตลอดปีการศึกษาระดับ
ปวช.  เพ่ือให๎นักเรียนที่อยูํหอพัก  มีสภาพความเป็นอยูํที่ดี  ควรดูแลซํอมแซมปรับปรุงหอพัก  ให๎นําอยูํและ
ปลอดภัย  สวยงามตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงหอพักให๎มั่นคงแข็งแรงอยูํได๎อยํางปลอดภัย 
2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ปรับภูมิทัศน์  สภาพแวดล๎อมทั่วไปให๎สวยงาม 
3. เพ่ือให๎นักเรียน  นักศึกษาอยูํหอพักอยํามีความสุข 
4. เพ่ือสนับสนุน  นักศึกษาหอพักท าโครงการหารายได๎ระหวํางเรียน 
5. เพ่ือสนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาล 

เป้าหมาย  (ผลผลิต/Outputs)   
 เชิงปริมาณ :   

1. ซํอมแซมปรับปรุงหอพัก   
2. มีนักเรียน  นักศึกษาพัก  300  คน 
3. พ้ืนที่ทั่วไปสวยงาม   

เชิงคุณภาพ : 
1. หอพักม่ันคง  แข็งแรงสวยงาม   
2. นักเรียน  นักศึกษา พักอยํางมีความสุข 
3. พ้ืนที่ทั่วไปสวยงาม 

สถานที่ด าเนินการ  หอพักหมูํบา๎น  อกท.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
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วิธีการด าเนินการ/ปฏิบัติงาน 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ             

2. ด าเนินงานตามแผน             

3. สรุปผล             

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น   20,000  บาท 
                         หมวดรายจ่าย 
    รายการ 

จ านวน 
จ านวนเงิน 

งปม. อุดหนุน บกศ. หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
1).  คําตอบแทน 
2).  คําใช๎สอย 
3).  คําวัสดุ 
     3.1  วัสดุอุปกรณ์ด๎านสุขอนามัย 

 
 
 

   
10,000 

 
 

10,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น    20,000  
การติดตามและประเมินผล  :  สอบถามความพึงพอใจนักเรียน  นักศึกษา 
ดัชนีผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)   
 เชิงปริมาณ 

1. มีหอพักสะอาดสวยงามปลอดภัย  9  หลัง 
2. หอพักสะอาดสวยงามมีนักเรียนพัก  300  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. หอพักดูดีสวยงาม พ้ืนที่บริเวณท่ัวไปสวยงาม 
2. นักเรียนหอพักมีความสุข 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
1. มีหอพักสวยงาม  พ้ืนที่หอพักสะอาดสวยงาม  ปลอดภัย  9  หลัง 
2. นักเรียนพัก  300  คน 
เชิงคุณภาพ 
3. นักเรียนหอพัก  อยูํอยํางมีความสุข 
4. ไมํมีนักเรียน  ออกจากหอพัก 

ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น )ไม่มี( 
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โครงการที่ 59 

โครงการ : เปิดบ๎านเพ่ือแนะแนวการศึกษาตํอ (Open  house)     

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน     
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
     นโยบายด๎านการศึกษาของรัฐบาล ข๎อที ่1  เรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความสอดคล๎องกับนโยบาย 4 มิต ิในการสร๎างโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมผู๎เรียน
สายอาชีพ       
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 ปัจจุบันนักเรียนเลือกเรียนทางด๎านวิชาชีพเกษตรน๎อยลง  ดังนั้นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
จึงจ าเป็นต๎องมกีารประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สามารถเข๎าถึงกลุํมเป้าหมาย
ได๎อยํางทั่วถึงเพ่ือแนะแนวการศึกษาตํอนั้น   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่อยูํในจังหวัด
บุรีรัมย์และเขตใกล๎เคียง  ได๎เข๎ามาเรียนรู๎ในรั่ววิทยาลัยวํามีกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเป็นอยํางไร 
หลักสูตรที่เปิดสอนมีสาขาอะไรบ๎าง เป็นการเปิดห๎องเรียนกํอนเข๎ามาศึกษาจริงในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย์จากการจัดโครงการดังกลําวเป็นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเรียนวิชาชีพเกษตรที่ถูกต๎องและ
เป็นอีกชํองทางหนึ่งในการเพ่ิมปริมาณนักเรียนที่เรียนตํอสายอาชีพให๎มากข้ึน  
5. วัตถุประสงค์        

5.1  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงข๎อดีของการเรียนวิชาชีพเกษตรให๎แกํนักเรียน ผู๎บริหาร  
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

5.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณผู๎เรียนสายวิชาชีพเกษตร 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

5.1 เชิงปริมาณ       
5.1.1 ผู๎บริหาร  ครูแนะแนว  นักเรียน  โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมขยายโอกาสเข๎า

รํวมงาน Open house จ านวน  500  คน 
5.2 เชิงคุณภาพ       

5.2.1 ผู๎บริหาร  ครูแนะแนว  นักเรียน  โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมขยายโอกาส มี
ความรู๎ความเข๎าใจ  ทัศนคติท่ีดีตํอการเรียนวิชาชีพเกษตร 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่   
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 ด าเนินโครงการตามแผนงาน             

3 สรุปรายงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณ   งบ ด าเนินงาน       
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท ได๎แกํ  
 8.1  เอกสารและสื่อที่ใช๎ในงานประชาสัมพันธ์                       
     8.2  คําน้ ามันเชื้อเพลิง 
     8.3  คําอาหาร     
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1 ผู๎บริหาร  ครูแนะแนว  นักเรียน  โรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมขยายโอกาส มีความรู๎   
     ความเข๎าใจ  ทัศนคติที่ดีตํอการเรียนวิชาชีพเกษตร มีนักเรียนเรียนตํอสายวิชาชีพ เพ่ิมข้ึน   
9.2 เสริมสร๎างทัศนคติที่ดีแกํนักเรียนและผู๎ปกครองที่มีความต๎องการเรียนตํอด๎านวิชาชีพเกษตร 
     จ านวนผู๎เรียนด๎านอาชีวเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 จากแบบสอบถาม 
10.2 จาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
10.3 นักเรียน นักศึกษา มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
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โครงการที่ 60 

โครงการ : ลูกเสือวิสามัญ  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุเนตร แก๎วบุตรดี 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  19   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

 ตามท่ีทราบกันโดยทั่วโลกแล๎ววํา กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการที่สามารถสร๎างกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติให๎มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของชาติและสังคมได๎ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย จึงยึดถือ
เป็นนโยบายส าคัญของประเทศ โดยให๎กระทรวงศึกษาธิการจัดไว๎ในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส าหรับส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได๎มีนโยบายสํงเสริม
กิจการลูกเสือ โดยก าหนดให๎สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เป็นกิจกรรมบังคับ
เสริมหลักสูตร ในระดับชั้น ปวช.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน อบรมบํมนิสัย
เยาวชนให๎มีการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม พร๎อมที่จะเป็นพลเมืองดีที่มีความ
รับผิดชอบ สร๎างสรรค์สังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายตันสังกัดทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ จึงได๎จัดให๎มีโครงการ “ลูกเสือวิสามัญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียน 

5. วัตถุประสงค์        
  1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยใช๎กระบวนการลูกเสือ 

2. เพ่ืออบรมบํมนิสัยนักเรียนให๎มีการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย และจิตใจ พร๎อมที่จะเป็นพลเมืองที่ 
ดีมีความรับผิดชอบ 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จ านวน 435 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ       
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6.2.1 นักเรียนผํานการรํวมกิจกรรมลูกเสือ ได๎รับการพัฒนาทางรํางกาย และจิตใจ 
6.2.2 นักเรียนมีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 วางแผนกิจกรรม             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ประชุมปรึกษาหารือด าเนินการ             

4 ด าเนินการ              

5 สรุปและรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณหมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ หรือ /และ ใช๎เงินบ ารุงการศึกษา หมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท ได๎แกํ  
 8.1  วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม   จ านวนเงิน    50,000   บาท 

8.2  ครุภัณฑ์                      จ านวนเงิน    20,000   บาท 
8.3  จัดจ๎าง/คําซํอมแซมครุภัณฑ์       จ านวนเงิน    30,000   บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกสามัคคี รักหวงแหน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 
9.3 นักเรียน นักศึกษา ได๎รู๎จักคุณคําของตนเอง และพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของความถูกต๎อง 
9.4 นักเรียน นักศึกษา ได๎เรียนรู๎การอยูํรํวมกับเพ่ือนและสังคมสํวนรวมอยํางมีความสุข 
9.5 นักเรียน นักศึกษา ได๎เกิดจิตส านึกรักสถาบันและรักเคารพครู อาจารย์ 
9.6 นักเรียน นักศึกษา ได๎ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา และผู๎มีพระคุณ 
9.7 นักเรียน นักศึกษา ได๎เข๎าใจถึงปัญหาสังคมที่จะต๎องตระหนักและชํวยกันป้องกันหาวิธีแก๎ไข 
9.8 นักเรียน นกศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรมตามเป้าหมาย 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 จากแบบสรุปและแบบรายงานการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่ 61 

โครงการ : งานความรํวมมือ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนินนาท  วาณิชยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาด๎านอาชีวศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ การอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให๎จัดใน
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนสถานประกอบการ หรือโดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับ
สถานประกอบการ ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ ได๎ด าเนิน
โครงการความรํวมมือ เพ่ือดูแลความรํวมมือทั้งในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์        
  1. เพ่ือประสานความรํวมมือและด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของสถานศึกษา 

2. เพ่ือประสานงานความรํวมมือภายในประเทศ และตํางประเทศที่ท าความรํวมมือกับสถานศึกษา 
3. เพื่อประสานความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงาน ห๎างร๎าน บริษัท และด าเนินการจัดท า
ความรํวมมือกับหนํวยงาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
เชิงปริมาณ  

1. ท าบันทึกความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา บริษัท ห๎างร๎าน จ านวน 2 แหํง 
2. สํงนักเรียนนักศึกษา เข๎าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงาน จ านวน 2 แหํง   

เชิงคุณภาพ  
1. มีบันทึกความรํวมมือกับบริษัทที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียนนักศึกษา มีสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา 

    อาชีพในอนาคต 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 วางแผนกิจกรรม             

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

3 ประชุมปรึกษาหารือด าเนินการ             

4 ด าเนินการ              

5 สรุปและรายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน งบประมาณหมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ หรือ /และ ใช๎เงินบ ารุงการศึกษา หมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท ได๎แกํ  
 8.1  วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม   จ านวนเงิน    5,000   บาท 

8.3  จัดจ๎าง/คําซํอมแซมครุภัณฑ์       จ านวนเงิน    5,000   บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

1. มีบันทึกความรํวมมือกับบริษัทที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ และศึกษาดูงานทีมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

10.1 จากแบบสรุปและแบบรายงานการด าเนินโครงการ  
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โครงการที่ 62 

โครงการ : พัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย       

1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ     
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  .....   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
  การจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งส าหรับสถานศึกษา  เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานของครูผู๎สอนเป็นไปอยํางมีระบบมีคุณภาพ  สถานศึกษาจึงได๎เน๎นให๎มีการพัฒนาและจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน  การจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น  การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นเพ่ือให๎ครูได๎มี
สื่อการเรียนการสอนที่พร๎อมและเพียงพอตํอนักเรียน  งานสื่อการเรียนการสอนเห็นควรจัดให๎มีโครงการพัฒนา
และจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ให๎เอื้อตํอการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
5.2 เพ่ือให๎ครูมีสื่อการสอนที่ทันสมัยใช๎ในการสอน  และสํงเสริมครูผู๎สอนผลิตสื่อการสอนใช๎เอง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 จัดหาครุภัณฑ์การสอน 
6.1.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การสอนทุกแผนกวิชา 
6.1.3 ซํอมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทุกแผนกวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 ครูและนักเรียน  นักศึกษามีเครื่องมือสื่อการเรียนการสอน 
6.2.2 วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพทุกแผนกวิชา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่แผนกวิชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 แตํงตั้งคณะกรรมการ             

3 ด าเนินงานตามโครงการ             

4 ติดตามและประเมินผล             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  100,000 บาท ได๎แกํ 

8.1 คําจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ทุกแผนกวิชา  จ านวนเงิน  100,000 บาท 
       

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 ครูผู๎สอนประจ าแผนกวิชามีสื่อการสอน  และครุภัณฑ์การสอนที่ทันสมัย  ชํวยสํงเสริมพัฒนาการ

เรียนการสอนของผู๎เรียน 
9.2 ทุกแผนกวิชามีสื่อการสอน  และครุภัณฑ์ที่เพียงพอตํอครูผู๎สอนและนักเรียนนักศึกษา 

 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 เสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 63 

โครงการ : ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี      

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ    
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.5   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
การสร๎างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แขํงขัน 

ปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นต๎องมีก าลังแรงงานในประเทศท่ีมีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการผลิตก าลังคนสูํงานอาชีพจึงต๎องมีการพัฒนาให๎ตรงตามความต๎องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดย
หลักสูตรต๎องมีความยืดหยุํน งํายตํอการปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับความต๎องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนต๎องเน๎นการเรียนรู๎แบบบูรณาการการเรียนด๎วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตาม
สภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข๎อตกลงระหวํางสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล โดยผู๎เรียนใช๎เวลาสํวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐ มีแนวทางการศึกษาโดย สถานศึกษาจัดสอน
รายวิชาในสถานศึกษาตามแผนการเรียน และสถานประกอบการจัดฝึกอาชีพในสถานประกอบการตามแผนการ
ฝึกอาชีพ โดย ระยะเวลาการฝึกอาชีพ จะยาวนานกวําการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ ใน
การด าเนินงาน 

กํอนการฝึกอาชีพ จ าเป็นต๎องจัดการ ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู๎ปกครอง เพื่อสร๎างความเข๎าใจ
และข๎อตกลงตํางๆ เพื่อชี้แจงข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ระเบียบสถานศึกษา ข๎อบังคับสถานประกอบการ แนว
ทางการเรียนการสอนสถานศึกษา และการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ผู๎รับผิดชอบและการดูแล
ผู๎เรียน ขั้นตอน วิธีการบันทึกการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในคูํมือนักเรียน และการประพฤติปฏิบัติ ขณะที่ฝึกงาน/ฝึก
อาชีพ อยูํในสถานประกอบการ  
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เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน ของนักเรียนทวิภาคี ในแตํละสถานประกอบการ  
เปิดโอกาสให๎สถานประกอบการมีสํวนรํวมในการตอบปัญหาที่นักเรียนไมํเข๎าใจ และให๎ข๎อคิดในการ 
ฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงในโลกธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาให๎เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานในอนาคต และสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพของงานที่ดี 

เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีได๎แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติอาชีพ
ตามสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทํองเที่ยว ในแตํละสถานประกอบการ  โดยมีการมอบหมายให๎มีหัวหน๎ากลุํมนักเรียน 
นักศึกษาของแตํละสถานประกอบการ ได๎น าข๎อมูลจากเพ่ือนรํวมสถานประกอบการมาเลําสูํกันฟัง และให๎สถาน
ประกอบการได๎มีโอกาสรับทราบข๎อมูล ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให๎สถานประกอบการได๎ให๎ข๎อแนะน าในการฝึกปฏิบัติอาชีพ  
ทั้งในสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมํควรปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด                         
การแก๎ปัญหา การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน การอยูํรํวมกับผู๎อื่น การด าเนินชีวิตในรูปแบบที่พอเพียง และการ
อยูํรํวมกันอยํางรู๎รักสามัคคี 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพโดยรํวมมือกับสถานประกอบการ  
และหนํวยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถประกอบอาชีพได๎  จึงจ าเป็นขอความรํวมมือกับสถาน
ประกอบการรํวมกันวางแผนในการฝึกอาชีพ  นิเทศ  ติดตาม  และฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ                             
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการเรียนการสอน                      
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจอันดีตํอกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  เพื่อให๎เกิดผลดีตํอ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

และเพ่ือความมีศักยภาพของการด าเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งปัญหาอีกด๎านหนึ่งคือ ความ
จ ากัดของพ้ืนที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท าให๎การด าเนินงาน ไมํมีประสิทธิภาพเทําที่ควร ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินงานมี
ความคลํองตัว การจัดเก็บงานเป็นระเบียบเรียบร๎อย ครบถ๎วนสมบูรณ์ จึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงห๎อง
ส านักงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ดังนั้น เพ่ือให๎งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการยกระดับในการด าเนินงาน จึงได๎จัดให๎มีกิจกรรมตํางๆ 
ขึ้น ได๎แกํ  

1)  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี)   
2)  กิจกรรมประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพ่ือรํวมกันวางแผนพัฒนาฯ   
3)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการฝึกปฏิบัติอาชีพของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
4)  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห๎องส านักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5. วัตถุประสงค์        
5.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีให๎ได๎มาตรฐาน และมีความสมบูรณ์ 
แบบในระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 จ านวนกิจกรรมยํอยที่จัดได๎ตามแผนวิชาที่ก าหนด 
6.1.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การสอนทุกแผนกวิชาที่ก าหนด 
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6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 ครูและนักเรียน  นักศึกษามีกิจกรรมในการเรียนการสอนรํวมกัน 
6.2.2 ครูและนักเรียน  นักศึกษามีเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่แผนกวิชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 แตํงตั้งคณะกรรมการ             

3 ด าเนินงานตามโครงการ             

4 ติดตามและประเมินผล             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000 บาท ได๎แกํ 

8.1 คําจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  จัดจํางของแผนกวิชาที่ก าหนด  จ านวนเงิน  20,000 บาท 
       

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานอยํางเป็นระบบ ระเบียบ ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

9.2 ได๎รับการยอมรับด๎านศักยภาพการด าเนินงาน จากนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา 

ผู๎ปกครอง และสถานประกอบการ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 เสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 64 

โครงการ : อบรมอาชีพระยะสั้น    

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ    
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ .....   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.5   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ .....  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
ตามยุทธ์ศาสตร์ของรัฐ  เพ่ือแก๎ปัญหาความยากจนอยํางยั่งยืน  และยุทธศาสตร์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือสนับสนุนโครงการสร๎างอาชีพเพ่ือชุมชน  ให๎สามารถแก๎ปัญหาเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน วิทยาลัยฯ จึงได๎จัดให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นให๎กับนักเรียน นักศึกษา ชุมชน เพ่ือให๎
ผู๎ได๎รับการฝึกอบรมน าอาชีพไปประกอบอาชีพตํอไป  นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ได๎สนับสนุนให๎ครูและนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ได๎น าความรู๎ไปถํายทอดให๎แกํชุมชนที่ต๎องการอาชีพ  
5. วัตถุประสงค์        

1. เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนได๎ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
2. เพ่ือชํวยสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีรายได๎ชํวยเหลือครอบครัว 
3. เพ่ือบริการประชาชนที่ยากจน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได๎ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น  
จ านวน 400 คน 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีรายได๎เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 20 
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6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีความรู๎ และฝีมือแรงงานเทียบเทํากับความต๎องการ

ของท๎องตลาด 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีรายได๎เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน ลดปัญหาการวํางงานใน

สังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่แผนกวิชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2 แตํงตั้งคณะกรรมการ             

3 ด าเนินงานตามโครงการ             

4 ติดตามและประเมินผล             

5 รายงานผลการด าเนินงาน             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  100,000 บาท ได๎แกํ 

8.1 คําจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  จัดจ๎าง  จ านวนเงิน  100,000 บาท 
       

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีความรู๎ และฝีมือแรงงานเทียบเทํากับความต๎องการของท๎องตลาด 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีรายได๎เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน ลดปัญหาการวํางงานในสังคม 

 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 เสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 65 

โครงการ : งานฟาร์มไม๎ผล เพื่อการเรียนการสอน 

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวศรัสนันทณ์   ศรีตะสังข์ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
       ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน        เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

      เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ       สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
        มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที ่1.8, 1.9           มาตรฐานที่ 5 ตัวบํงชี้ที่ 5.1, 5.2  

       มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.1, 2.3, 2.5           มาตรฐานที่ 6 ตัวบํงชี้ที่ 6.2 , 6.4  
       มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที ่3.10                     มาตรฐานที่ 7 ตัวบํงชี้ที่ ..... 
       มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที ่4.1                       มาตรฐานที่ 8 ตัวบํงชี้ที่ 8.1 , 8.2 , 8.4 ,8.5 
   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
 งานฟาร์มไม๎ผล เป็นงานฟาร์มประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )  เปน็ห๎องเรียนขนาดใหญํที่
นักเรียน นักศึกษาสามารถฝึกทักษะในการเรียนรู๎ เป็นแหลํงหารายได๎ระหวํางเรียน และ ปิดภาคเรียน ของ
นักเรียน นักศึกษา เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับบุคคลที่สนใจ  เกษตรกร  หนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ามาศึกษาดูงานภายใน
งานฟาร์ม ด๎วยเหตุนี้งานฟาร์มจึงต๎องมีการผลิตไม๎ผลและพัฒนาทางด๎านองค์ความรู๎อยูํเสมอ เพ่ือรองรับ 
นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลภายนอกที่สนใจและสามารถฝึกปฏิบัติเพื่อกํอให๎เกิดอาชีพได๎ 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
5.2 เพ่ือเป็นแหํลงเรียนรู๎และศึกษาดูงานให๎กับบุคคลภายนอก 
5.3 เพ่ือเป็นแหลํงหารายได๎ระหวํางเรียน และ ปิด ภาคเรียน ของนักเรียน นักศึกษา  
5.4 เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
5.5 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 ผลิตมะนาวกิ่งตอน     จ านวน   500   กิ่ง 
6.1.2 ผลิตมะนาวเสียบยอด  จ านวน    200   กิ่ง 
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6.1.3 ผลิตส๎มโอกิ่งตอน     จ านวน  200   กิ่ง 
6.1.4 ผลิตฝรั่งก่ิงตอน     จ านวน    200   กิ่ง  
6.1.5 ผลิตมะมํวงกิ่งทาบ  จ านวน   500   กิ่ง 
6.1.6 ผลิตกิ่งชมพํู   จ านวน  200   กิ่ง 
6.1.7 ผลิตกิ่งขนุน   จ านวน  200   กิ่ง 
6.1.8 ผลิตแตงโม   จ านวน  450  กิโลกรัม 
6.1.9 ผลิตเมลํอน   จ านวน  400  กิโลกรัม 
6.1.10 นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎เรื่องการผลิตไม๎ผล จ านวน  300  คน 
6.1.11 เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับบุคคลภายนอกจ านวน   200  คน  

6.2 เชิงคุณภาพ       
6.2.1 ผลิตไม๎ผลได๎  จ านวน   2,000   กิ่ง และผลิตไม๎ผล   จ านวน   850   กิโลกรัม 
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎และสามารถหารายได๎ระหวํางเรียนและปิดภาคเรียน 
6.2.3 บุคคลภายนอกได๎รับความรู๎และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน สามารถ

สร๎างเป็นอาชีพได๎ 
   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  งานฟาร์มไม้ผล 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 เตรียมพื้นท่ีในการผลิตไม๎ผล             

2 บ ารุงรักษาไม๎ผลเพ่ือการผลิต             

3 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิต             

4 ด าเนินการผลิตไม๎ผล             

5 ดูแลผลผลิตที่ได๎จากไม๎ผล             

6 ให๎น้ า ใสํปุ๋ย ก าจัดวัชพืช             

7 ขยายพันธุ์ไม๎ผล             

8 เก็บเก่ียวและจ าหนํายผลผลิต             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงิน บ ารุงการศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 29,110 บาท ได๎แกํ  

8.1  กิ่งพันธุ์มะนาว   300 กิ่งๆละ 5 บาท   เป็นเงิน  1,500   บาท 
8.2  กิ่งพันธุ์มะมํวง  500 กิ่งๆละ 5 บาท  เป็นเงิน  2,500   บาท 
8.3  กิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง 20 กิ่งๆละ 200 บาท  เป็นเงิน  4,000 บาท 
8.4  กิ่งพันธุ์มังคุด  10  กิ่งๆละ  180   เป็นเงิน   1,800   บาท 
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8.5  กิ่งพันธุ์เงาะโรงเรียน  10  กิ่งๆละ  180   เป็นเงิน   1,800   บาท 
8.6  ปุ๋ยสูตร  0-0-50  2 กระสอบๆละ 900 บาท  เป็นเงิน  1,800   บาท 
8.7  ปุ๋ยสูตร 15-15-15  2 กระสอบๆละ 950 บาท  เป็นเงิน  1,900 บาท 
8.8  ปุ๋ยสูตร 46-0-0  2 กระสอบๆละ 1100 บาท  เป็นเงิน  2,200   บาท 
8.9  ปุ๋ยสูตร 8-24-24  2 กระสอบๆละ 950  บาท เป็นเงิน  1,900   บาท 
8.10 ปุ๋ยสูตร 13-13-21  2 กระสอบๆละ 950  บาท เป็นเงิน  1,900   บาท 
8.11 ปุ๋ยสูตร 12-24-12  2 กระสอบๆละ 850  บาท เป็นเงิน  1,700   บาท 
8.12 พลาสติกคลุมแปลง ขนาด1.20 ซม×400 ม    1   ม๎วนๆละ1,200บาท   เป็นเงิน  1,200   บาท 
8.13 วาล์ว เปิด-ปิด สายน้ าหยด    24   หัวๆละ  15   บาท  เป็นเงิน  360   บาท

 8.14 ปุ๋ยคอก   20  กระสอบๆละ  35  บาท เป็นเงิน  700   บาท
 8.15 ฮอร์โมนและสารป้องกันก าจัด    เป็นเงิน  2,500   บาท
 8.16 ถาดเพาะกล๎า  104  หลุม 20  ถาดๆละ  25   บาท  เป็นเงิน  500   บาท
 8.17 พีทมอส   1  กระสอบๆละ 850   บาท เป็นเงิน  850   บาท
   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ        

9.1 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์ จ านวน 300 คน ได๎รับความรู๎เรื่องการผลิตไม๎ผล 
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎ท างานเพ่ือหารายระหวํางเรียน และ ปิดภาคเรียน 
9.3 เป็นแหลํงเรียนรู๎และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให๎แกํบุคคลที่สนใจเรื่องการผลิตไม๎ผล 
9.4 เป็นแหลํงฝึกทักษะและประสบการณ์ให๎กับนักเรียน นักศึกษา 
9.5 มีรายได๎ปีละ 90,000 -  100,000  บาท 

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

10.1  สรุปการเข๎าศึกษาดูงานของหนํวยงานตําง ๆ ทุกครั้งหลังจากการเข๎าศึกษาดูงาน 
10.2  สรุปการด าเนินงานทุกเดือน 
10.3  สรุปโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 66 
โครงการ : ฟาร์มสุกรพ่อ แม่พันธุ์ 
1. ชื่อบุคคลรับผิดชอบ  นายจิรกฤตย์ จิรวัฒน์ภาคย์ 
2. ลักษณะโครงการ                โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ า 
โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
สอดคล้องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา )สอศ.( 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่.......  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.5 ข๎อ 1,2  

มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.3 ข๎อ 3  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่........       
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) พันธกิจที่ 1 ยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐาน/ประเภท สูํสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎อง
กับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุํงหวังให๎ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพ
การแขํงขันประเทศ และมีองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด๎านคุณภาพ และการตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง ในกลยุทธ์ที่ 2 เรํงผลิตและ
พัฒนาสมรรถนะก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ และกลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เรํงปรับคํานิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํ
ผู๎เรียนตั้งแตํวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พันธกิจส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 2 ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสูํสากล ข๎อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให๎ทั่วถึง ตํอเนื่อง เสมอ
ภาค และเป็นธรรม ข๎อที่ 4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ  รวมถึงข๎อก าหนดในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 – 2563 มาตรฐานที่ 2 ด้าน

บริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.5ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่ ด๎านครุภัณฑ์ และ
ด๎านฐานข๎อมูลสารสนเทศ ข้อที่ 1. สถานศึกษา มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให๎
สะอาด เรียบร๎อย สวยงาม และปลอดภัย ข้อที่ 2. สถานศึกษา มีการก ากับดูแลการใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืนๆ ให๎มีสภาพที่พร๎อมใช๎งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร๎อย สวยงาม มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับ
คุณภาพในการจัดการศึกษา ข้อที่ 3. สถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให๎ผู๎เรียนทุกคนท าโครงการ
พัฒนา 
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ทักษะวิชาชีพที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่
เกิดข้ึนสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  

ด๎วยเหตุผลในการพัฒนาสถานศึกษาดังกลําว ข๎าพเจ๎าจึงได๎เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับพัฒนางานฟาร์มส าหรับประกอบการจัดการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ครบวงจรด๎านการผลิตสุกรพันธุ์ของนักเรียน
นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

5.2. เพ่ือผลิตและจ าหนํายลูกสุกรที่ได๎มาตรฐานให๎เกษตรกรรายยํอยที่ต๎องการซื้อลูกสุกรไปเลี้ยงตํอ 
5.3. เพ่ือพัฒนาสายพันธุ์สุกรพันธุ์ BCAT ให๎มีคุณภาพเชื่อถือได๎ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ผลิตลูกสุกรได๎ไมํน๎อยกวํา 176 ตัว และจ าหนํายตัวละ 1,600 บาท คิดเป็นเงิน 281,600 บาท  
  ตํอปี 

6.1.2. สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเรียนการสอนและท างานโครงการวิจัยทดลองได๎ไมํน๎อยกวํา 
1,000 คนต่อปี 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการฟาร์มเพ่ือการผลิตลูกสุกรจ าหนํายส าหรับนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ รวมถึงประชาชนที่สนใจ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ ฟาร์มสุกรพํอแมํพันธุ์ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีบีรัมย์    
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนด าเนินงาน พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 

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 วางแผนวิเคราะห์ส ารวจ
ฟาร์มปัจจบุันและวิเคราะห์
ความเป็นไปได๎ของฟาร์ม 

            

2 เขียนแผนโครงการเสนอ
ผู๎บังคับบัญชาพิจารณา 

            

3 ด าเนินการตามแผนโครงการ             
4 ติดตามและประเมินผล             
5 สรุปผลการด าเนนิโครงการ             
6 สรุปผลการด าเนนิโครงการ             
7 รายงานผลการด าเนนิ

โครงการให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาทราบ 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณสถานศึกษา งบด าเนินงาน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      275,000   บาท ได๎แกํ 
8.1. คําอาหารแมํสุกรอ๎ุมท๎อง จ านวน 317  ถุง  ถุงละ  475 บ.  รวม 281,600 บาท 
8.2. อาหารสุกรหยํานม จ านวน 176 ถุง ถุงละ 690 บ.  รวม 121,440 บาท 
8.3. คําวัคซีนและเวชภัณฑ์ประจ าปี จ านวน 1 ชุด ชุดละ 2,985 บ. รวม 2,985 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายโครงการตลอดทั้งปี 275,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1. จ าหนํายลูกสุกรได๎ไมํน๎อยกวํา จ านวน 176 ตัว ตัวละ 1,600 บ. รวม 281,600 บาท 
9.2. เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการฟาร์มสุกรพํอแมํพันธุ์ให๎นักเรียนนักศึกษาไมํน๎อยกวํา 1,000 คน 

รวมรายรับที่คาดว่าจะได้รับตลอดท้ังปี 281,600 บาท 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

10.1. ส ารวจติดตามการผลิตสุกรในฟาร์มสุกรพํอแมํพันธุ์ตลอดชํวงเวลาที่ไปปฏิบัติหน๎าที่ราชการ 
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โครงการที่ 67 
 

โครงการ : พัฒนางานฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวลัดดาวัลย์  สืบจิตต์  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ     
    โครงการตามภาระงานประจ า     
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
   สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ 
  ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน   เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน   

 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
   สอดคล๎องกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สอศ.) 
  มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.2   มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ .....  

 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่  2.1   มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ 4.1  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล        
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้หลายสาขา เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช 

การคัดพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตสารจากพืช เป็นต้น นอกจากนั้นการใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือ
ผลต้นพันธุ์จ านวนมากในอุตสาหกรรมเกษตร และการผลิตพันธุ์พืชเป็นการค้า ก าลังได้รับการสนใจจาก
เกษตรกรและผู้ลงทุน เพราะสามารถขยายพันธุ์พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ ได้ปริมาณมากในเวลารวดเร็ว 
ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบ แผนกพืชศาสตร์ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือให้
สามารถเป็นงานฟาร์ม ให้นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา และมีรายได้จากการผลิตพืชได ้

 
5. วัตถุประสงค์        

5.1 พัฒนาและปรับปรุงงานฟาร์มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1 คําวัสดุและสารเคมี      จ านวน 1 ชุด 
6.1.2 คําครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน    จ านวน 1 ชุด 
6.1.3 คําจ๎างเหมาะพร๎อมวัสดุการก้ันกระจกห๎องย๎ายเนื้อเยื่อ  จ านวน 1 ชุด 
6.1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์    จ านวน 1 ชุด 
6.1.5 ค่าจ้างเหมาพร้อมวัสดุ โรงเรือนพืชเพาะเลี้ยง   จ านวน 1 ชุด 
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 6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1 ได๎วัสดุและสารเคมี ที่พร๎อมใช๎งาน 100 เปอร์เซ็น     
6.2.2 คําครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน ที่พร๎อมใช๎งาน 100 เปอร์เซ็น 
6.2.3 คําจ๎างเหมาะพร๎อมวัสดุการก้ันกระจกห๎องย๎ายเนื้อเยื่อ ที่พร๎อมใช๎งาน 100 เปอร์เซ็น 
6.2.4 คําวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่พร๎อมใช๎งาน 100 เปอร์เซ็น 
6.2.5 คําจ๎างเหมาพร้อมวัสดุ โรงเรือนพืชเพาะเลี้ยงที่พร๎อมใช๎งาน 100 เปอร์เซ็น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 25.61 
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 เขียนโครงการและเสนอโครงการ             

2 ด าเนินงานตามโครงการ             

3 สรุปผล/ประเมินผลโครงการ             

4 รายงานผล             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ      
 จากเงินวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ งบ อุดหนุนการศึกษา  เป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น  295,000 บาท ได๎แกํ  

ล าดับที่ รายการ จ านวน/
หน่วย 

หน่วย ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 

คําวัสดุและสารเคมี  
คําครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน 
คําจ๎างเหมาะพร๎อมวัสดุการกั้นกระจก
ห๎องย๎ายเนื้อเยื่อ  
คําวัสดุอุปกรณ์การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คําจ๎างเหมาพร๎อมวัสดุ โรงเรือนพืช
เพาะเลี้ยง 

1 
1 
1 
 
1 
1 

ชุด 
ชุด 
ชุด 
 

ชุด 
ชุด 
 

50,000 
100,000 
40,000 

 
30,000 
75,000 

50,000 
100,000 
40,000 

 
30,000 
75,000 

 
 รวม    295,000 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ        
9.19  มีโรงเรือนอนุบาลพืชเพาะเลี้ยงที่พร๎อมใช๎งาน 
9.20  มีครุภัณฑ์วัสดุส าหรับส านักงาน 
9.21  ห๎องย๎ายเนื้อเยื่อและห๎องเพาะเลี้ยงที่พร๎อมใช๎งาน 
9.22  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเหมาะแกํการเรียนการสอน 
9.23  มีวัสดุและสารเคมีท่ีพร๎อมใช๎งาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
10.1 สรุปผลโครงการและรายผลโครงการเป็นระยะ 



ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ชือ่ - สกลุ/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้า่ย

ทีใ่ช้
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

รวมเป็น

เงนิ

รวมท ัง้ส ิน้เป็นเงนิงบประมาณ 57,476,238 57,476,238

1 งานตามภาระงานประจ า 15,435,900 15,435,900

1.1 งบด าเนนิงาน 3,055,900 3,055,900

1.2 งบลงทนุ 6,190,000 6,190,000

  - คา่ครภัุณฑ์ 1,500,000 - - - - - - - - - - - - 1,500,000

  - คา่สิง่กอ่สรา้ง 4,690,000 - - - - - - - - - - - - 4,690,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศกึษา 10,795,493 10,795,493

2.1 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

พชืศาสตร์

แผนกวชิาพชื

ศาสตร์ 428,433

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

428,433

2.2 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

สตัวศาสตร์

แผนกวชิาสัตว

ศาสตร์ 223,855

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

223,855

2.3 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

ประมง

แผนกวชิาประมง

172,048

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

172,048

2.4 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

ชา่งกลเกษตร

แผนกวชิาชา่งกล

เกษตร 378,478

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

378,478

2.5 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

อตุสาหกรรมเกษตร

แผนกวชิา

อตุสาหกรรม

เกษตร 221,832

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

221,832

2.6 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

แผนกวชิา

คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

292,832

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

292,832

2.7 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนก

วชิาการบัญชี

แผนกวชิาการ

บัญชี 175,333

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

175,333

2.8 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนก

วชิาการจัดการส านักงาน

แผนกวชิา

เทคโนโลยี

ส านักงาน 76,697

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

76,697

2.9 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนก

วชิาการโรงแรม (MEP)

แผนกวชิการการ

โรงแรม 139,302

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

139,302

2.10 โครงการจัดการเรยีนการสอนแผนกวชิา

สามัญสมัพันธ์

แผนกวชิาสามัญ

สัมพันธ์ 222,879

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

222,879

  - กจิกรรมพัฒนากลุม่สาระภาษาไทย แผนกวชิาสามัญ

สัมพันธ์ 10,000
- - - - - - - - - - - -

10,000

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ปี 2561

ปฏทินิการปฏบิตัริาชการ/ด าเนนิงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กจิกรรม และแผนใชจ้า่ยเงนิ

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยบีรุรีมัย  ์  จงัหวดับรุรีมัย ์
หนว่ย : บาท



ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ชือ่ - สกลุ/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้า่ย

ทีใ่ช้
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

รวมเป็น

เงนิ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ปี 2561

  - กจิกรรมวันครสิตม์าส แผนกวชิาสามัญ

สัมพันธ์ 13,000
- - - - - - - - - - - -

13,000

  - กจิกรรมสปัดาหว์ันวทิยาศาสตร์ แผนกวชิาสามัญ

สัมพันธ์ 10,000 10,000

  - กจิกรรมศนูยอ์าเซยีนศกึษาวทิยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยบีรุรัีมย์

แผนกวชิาสามัญ

สัมพันธ์ 30,000

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

30,000

2.11 โครงการพัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอน งานหลักสตูรฯ 25,000 - - - - - - - - - - - - 25,000

2.12 โครงการวัดผลและประเมนิผล งานวัดผลฯ 70,000 - - - - - - - - - - - - 70,000

2.13 โครงการสือ่การเรยีนการสอน งานสือ่การเรยีนฯ 100,000 - - - - - - - - - - - - 100,000

2.14 โครงการหอ้งสมดุ งานหอ้งสมดุ 130,000 - - - - - - - - - - - - 130,000

2.15 โครงการทดสอบทางการศกึษาระดับชาต ิ

(V-NET)

งานวัดผลฯ

10,000

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

10,000

2.16 โครงการอาชวีศกึษาทวภิาคี ฝ่ายวชิาการ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

2.17 โครงการพัฒนาส านักงานฝ่าย

  - กจิกรรมส านักงานฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 30,000 - - - - - - - - - - - - 30,000

  - กจิกรรมส านักงานฝ่ายพัฒนากจิการ

นักเรยีนนักศกึษา

ฝ่ายพัฒนาฯ

30,000

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

30,000

  - กจิกรรมส านักงานฝ่ายแผนงานและ

ความรว่มมอื

ฝ่ายแผนงานฯ

30,000

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

30,000

  - กจิกรรมส านักงานฝ่ายบรหิารทรัพยากร ฝ่ายบรหิาร

ทรัพยฯ์ 30,000
- - - - - - - - - - - -

30,000

2.18 โครงการงานบรหิารงานท่ัวไป งานบรหิารงาน

ท่ัวไป 90,000
- - - - - - - - - - - -

90,000

2.19 โครงการพัฒนางานพัสดกุลาง งานพัสดุ 70,000 - - - - - - - - - - - - 70,000

2.20 โครงการพัฒนางานทะเบยีน งานทะเบยีน 80,000 - - - - - - - - - - - - 80,000

  -  กจิกรรมมอบเกยีรตบิัตผิูส้ าเร็จ

การศกึษา

งานทะเบยีน

30,000

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

30,000

2.21 โครงการงานบัญชี งานการบัญชี 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

2.22 โครงการพัฒนาบคุลากร งานบคุลากร 300,000 - - - - - - - - - - - - 300,000

  -  กจิกรรมอบรมพัฒนาครใูนสถานศกึษา

  - กจิกรรมยกยอ่งเชดิชคูรดูเีดน่ประจ า

สถานศกึษา

  - กจิกรรมทัศนศกึษาดงูานของครคูรแูละ

บคุลากรสายการสอน

  - กจิกรรมทัศนศกึษาดงูานของบคุลากร

ทางการศกึษา

  - กจิกรรมงานวันมทุติาจติ และงานปีใหม่



ที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม ชือ่ - สกลุ/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก 

ทีใ่ชจ้า่ย

ทีใ่ช้
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 ม.ิย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

รวมเป็น

เงนิ

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ปี 2561

  - กจิกรรมสง่เสรมิครแูละบคุลากร

ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาประสทิธภิาพ

  -  กจิกรรมการจัดเก็บขอ้มลูครแูละ

บคุลากรในสถานศกึษา

2.23 โครงการเอกสารการพมิพ์ งานเอกสารการ

พมิพ์ 250,000
- - - - - - - - - - - -

250,000

2.24 โครงการงานการเงนิ งานการเงนิ 58,000 - - - - - - - - - - - - 58,000

2.25 โครงการพัฒนางานประชาสมัพันธ์ งาน

ประชาสัมพันธ์ 76,000
- - - - - - - - - - - -

76,000

2.26 โครงการพัฒนาปรับปรงุ ซอ่มแซมอาคาร

สถานที ่และหอ้งเรยีนสูค่วามทันสมัย

งานอาคาร

สถานที่ 2,453,804

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

2,453,804

2.27 โครงการยานพาหนะ งานยานพาหนะ 750,000 - - - - - - - - - - - - 750,000

2.28 โครงการจัดท าแผนงบประมาณ งานวางแผนฯ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

2.29 โครงการความรว่มมอื งานความร่วมมอื 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

2.30 โครงการพัฒนาระบบงานสูส่ถานศกึษา

คณุภาพ (งานประกนัคณุภาพและ

มาตรฐานการศกึษา)

งานประกันฯ 100,000 - - - - - - - - - - - -

100,000

  - กจิกรรมจัดอบรมบคุลากรระดับคณะ

วชิา/แผนกวชิาฉบับปรับปรงุ

  - กจิกรรมจัดอบรมการท า SAR 

รายบคุคลฉบับปรับปรงุ

  - กจิกรรมรองรับการตรวจในระดับ

รายบคุคล ระดับคณะวชิา/แผนกวชิา และ

ระดับสถานศกึษา

  - กจิกรรมพัฒนาระบบงานประกนั

คณุภาพมาตรฐานสถานศกึษาใหเ้ขา้สู่

ระบบฐานขอ้มลูออนไลนท่ั์วระบบ

  - กจิกรรมจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ

สถานศกึษา

  - กจิกรรม MOU งานประกนัคณุภาพ

รว่มกบัสถานศกึษาอืน่

2.31 โครงการศนูยข์อ้มลูและสารสนเทศ งานศนูยข์อ้มลูฯ 200,000 - - - - - - - - - - - - 200,000

  - กจิกรรมพัฒนาระบบเครอืขา่ย

อนิเตอรเ์น็ต (ใยแกว้น าแสง)

2.32 โครงการไรฝึ่กนักศกึษาหนิเหล็กไฟ - - - - - - - - - - - -

  - ส านักงาน ไรฝึ่กนักศกึษาหนิเหล็กไฟ ไร่ฝึกนักเรยีนฯ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

  - ซอ่มบ ารงุเครือ่งทุน่แรง และงานอาคาร

 ไรฝึ่กนักศกึษาหนิเหล็กไฟ
ไร่ฝึกนักเรยีนฯ 500,000 - - - - - - - - - - - -

500,000
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2.33 โครงการโรงงานแปรรปูนม รง.แปรรูปนม - - - - - - - - - - - - -

2.34 โครงการโรงงานผลติน ้าดืม่เพือ่จ าหน่วย รง.ผลติน ้าดืม่ - - - - - - - - - - - - -

2.35 โครงการงานฟารม์ คณะกรรมการ

งานฟารม์ 1,000,000
- - - - - - - - - - - -

1,000,000

  - ฟารม์การผลติออ้ย (ไรฯ่)

  - ฟารม์พชือาหารสตัว ์(ไรฯ่)

  - ฟารม์ผลติมันสมัปะหลัง (ไรฯ่)

  - ฟารม์ไมผ้ล (ไรฯ่)

  - บ ารงุรักษาและผลติยางพารา (ไรฯ่)

  - เลีย้งสกุรแมพั่นธุ ์(ไรฯ่)

  - สกุรขนุเพือ่การคา้ (ไรฯ่)

  - การเลีย้งโคขนุ (ไรฯ่)

  - การเลีย้งโคเนือ้ (ไรฯ่)

  - หญา้หมักและฟางอดักอ้น (ไรฯ่)

  - ฟารม์ปลกูพชืใชน้ ้านอ้ย (ไรฯ่)

  - ฟารม์ปลาดกุ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์กบ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์อนุบาลปลานลิ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์สตัวไ์กไ่ข ่เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์ไกพั่นธุ ์เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์โคนม เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์สกุร เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์สกุรพ่อแมพั่นธุ ์เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์ไมด้อกไมป้ระดับ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์ไมผ้ล เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์เพาะเห็ดเพือ่การคา้ และการเรยีนการสอน

  - ฟารม์ปลกูพชืไมใ่ชด้นิ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ฟารม์ผลติปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภาพ เพือ่การเรยีนการสอน

  - ปลกูพชืเพือ่ตกแตง่

  - โรงแรม รสีอรท์

  - โครงการรา้นจ าหน่วยผลติภัณฑเ์นือ้

  - โครงการรา้นสง่เสรมิผลติผล Cowboy

 Market
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2.36 โครงการองคก์ารเกษตรกรในอนาคตแหง่

ประเทศไทย หน่วยบรุรัีมย ์(อกท.)

งานกจิการ

นักเรยีนฯ 900,000

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

900,000

  - กจิกรรม อกท.ระดับหน่วย - - - - - - - - - - - -

  - กจิกรรม อกท.ระดับภาค - - - - - - - - - - - -

  - กจิกรรม อกท.ระดับชาติ - - - - - - - - - - - -

2.37 โครงการกจิการนักเรยีนนักศกึษา งานกจิการ

นักเรยีนฯ 52,000 52,000

2.38 โครงการวันส าคัญชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์

งานกจิการ

นักเรยีนฯ 100,000

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

100,000

2.39 โครงการสง่เสรมิวชิาการ คณุธรรม 

จรยิธรรม คา่นยิมทีด่ใีนวชิาชพี

งานกจิการ

นักเรยีนฯ 50,000

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

50,000

  - กจิกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรม - - - - - - - - - - - -

  - กจิกรรมวันไหวค้รู - - - - - - - - - - - -

  - กจิกรรมออกคา่ยอาสา - - - - - - - - - - - -

2.40 โครงการลกูเสอื งานลกูเสอื 100,000 100,000

2.41 โครงการสวัสดกิารพยาบาล งานพยาบาล 40,000 - - - - - - - - - - - - 40,000

2.42 3.โครงการงานปกครองนักเรยีน นักศกึษา งานปกครอง 10,000 - - - - - - - - - - - - 10,000

  - กจิกรรมเวทคีนกลา้

  - กจิกรรม To be Number One

  - กจิกรรมศลี สมาธ ิพัฒนาจติวัยใส

  - กจิกรรมกฬีาตา้นยาเสพตดิและภัยเอดส์

  -  กจิกรรมอบรมกลุม่เสีย่งตา้นยาเสพตดิ

และเอดส์

  - กจิกรรมหอ้งเรยีนสขีาว

  - กจิกรรมกองลกูเสอืตา้นยาเสพตดิ

  - กจิกรรมสุม่ตรวจหาสารเสพตดิใน

ปัสสาวะ

  - กจิกรรมตรวจหอพักภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา

  - กจิกรรมลด ละ เลกิสบูบหุรี่

เทดิพระเกยีรติ

  - กจิกรรมศนูยเ์พือ่นใจ To be Number

 One

  - กจิกรรมเพือ่นชว่ยเพือ่น

  - กจิกรรมสารวัตรนักเรยีน

  - กจิกรรมส ารวจ คัดกรองนักเรยีน 

นักศกึษากลุม่เสีย่ง
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2.43 โครงการกฬีาและนันทนาการ งานกจิการ

นักเรยีนฯ 120,000
- - - - - - - - - - - -

120,000

2.44 โครงการงานแนะแนว

  - กจิกรรมแนะแนวอาชพีและการจัดหา

งาน

งานแนะแนวฯ 70,000 - - - - - - - - - - - -
70,000

  - กจิกรรมปฐมนเิทศนักเรยีนนักศกึษา งานแนะแนวฯ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

  - กจิกรรมปัจฉมินเิทศกอ่นจบการศกึษา งานแนะแนวฯ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

  - กจิกรรมตดิตามผูส้ าเร็จการศกึษา งานแนะแนวฯ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

  - กจิกรรม Open house งานแนะแนวฯ 200,000 - - - - - - - - - - - - 200,000

  - โครงการคนดศีรเีกษตรบรุรัีมย ์2560 งานแนะแนวฯ 15,500 - - - - - - - - - - - - 15,500

2.45 โครงการครทูีป่รกึษา 30,000 - - - - - - - - - - - - 30,000

  - กจิกรรมการเยีย่มบา้น/หอพัก งานครูทีป่รกึษาฯ 50,000 - - - - - - - - - - - - 50,000

  - กจิกรรมประชมุผูป้กครองนักเรยีน งานครูทีป่รกึษาฯ 50,500 - - - - - - - - - - - - 50,500

2.46 โครงการงานวชิาทหาร (ร.ด.) งานวชิาทหาร 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

2.47 หอพักหญงิ ผูด้แูลหอพักหญงิ 20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ 31,144,845 31,144,845

3.1 โครงการจัดซือ้หนังสอืเรยีน 3,369,000 - - - - - - - - - - - - 3,369,000

3.2 โครงการจัดหาอปุกรณ์การเรยีน 774,870 - - - - - - - - - - - - 774,870

3.3 โครงการจัดการเรยีนการสอน 18,211,500 - - - - - - - - - - - - 18,211,500

3.4 โครงการจัดหาเครือ่งแบบนักเรยีน 1,584,000 - - - - - - - - - - - - 1,584,000

3.5 โครงการกจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 1,600,275 - - - - - - - - - - - - 1,600,275

3.6 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีเกษตรระยะสัน้ งานอบรมระยะสัน้ 100,000 - - - - - - - - - - - - 100,000

3.7 โครงการฝึกอบรม อศ.กช. นายพสิทิธิ ์ ด า

รหิรั์มย์

1,569,000 - - - - - - - - - - - - 1,569,000

3.8 โครงการชวีวถิเีพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

นายบัญชา ธาตุ

ชยั

50,000 - - - - - - - - - - - - 50,000

3.9 โครงการพัฒนาการศกึษาวชิาชพีตาม

แนวพระราชด าริ

กจิการนักเรยีน

นักศกึษา

1,100,000 - - - - - - - - - - - - 1,100,000

3.10 โครงการจา้งครวูชิาชพีผูท้รงคณุวฒุิ งานบคุลากร 450,000 - - - - - - - - - - - - 450,000

3.11 โครงการศนูยซ์อ่มสรา้งเพือ่ชมุชน (Fix it

 Center)

ฝ่ายพัฒนา

กจิการนักเรยีน

นักศกึษา

350,000 - - - - - - - - - - - - 350,000

3.12 โครงการเรง่ประสทิธภิาพการสอนของครู

อาชวีศกึษา

งานบคุลากร 189,600 - - - - - - - - - - - - 189,600

3.13 โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพือ่คนื

ครใูหนั้กเรยีน

งานบคุลากร 117,600 - - - - - - - - - - - - 117,600
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3.14 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผูเ้รยีนอาชวีศกึษา

งานครูทีป่รกึษา 35,000 - - - - - - - - - - - - 35,000

3.15 โครงการขยายและยกระดับอาชวีศกึษา

ทวภิาคี

ฝ่ายวชิาการ 39,000 - - - - - - - - - - - - 39,000

3.16 โครงการรว่มมอืผลติก าลังคนดา้น

อาชวีศกึษา ตอบสนองภาคการผลติและ

บรกิารในกลุม่ 10กลุม่อตุสาหกรรมหลัก

ฝ่ายวชิาการ 250,000 - - - - - - - - - - - - 250,000

3.17 โครงการสง่เสรมิการประกอบอาชพีอสิระ

ในกลุม่ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาของภมูภิาค

เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ฝ่ายวชิาการ 80,000 - - - - - - - - - - - - 80,000

3.18 โครงการพัฒนาความรว่มมอือาชวีศกึษาสู่

มาตรฐานนานาชาติ

ฝ่ายวชิาการ 180,000 - - - - - - - - - - - - 180,000

3.19 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพืน้ฐาน

อาชพี

ฝ่ายวชิาการ 350,000 - - - - - - - - - - - - 350,000

3.20 โครงการยกระดับการจัดการอาชวีศกึษา

เพือ่เป็นศนูยก์ลางดา้นอาชวีศกึษา

ฝ่ายวชิาการ 150,000 - - - - - - - - - - - - 150,000

3.21 โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมและ

ธรรมาภบิาลในสถานศกึษา

ฝ่ายพัฒนา

กจิการนักเรยีน

นักศกึษา

20,000 - - - - - - - - - - - - 20,000

3.22 โครงการพัฒนาทักษะอาชพีแบบบรูณา

การเพือ่สรา้งโอกาสการสรา้งงานสรา้ง

อาชพี สรา้งรายไดป้ระชาชน

ฝ่ายวชิาการ 85,000 - - - - - - - - - - - - 85,000

3.23 โครงการปลกูจติส านกึรักษาทรัพยากรป่า

ไม ้

ฝ่ายพัฒนา

กจิการนักเรยีน

นักศกึษา

90,000 - - - - - - - - - - - - 90,000

3.24 โครงการอาชวีศกึษามาตรฐานสากล งานอาเซยีน 50,000 - - - - - - - - - - - - 50,000

3.25 โครงการพัฒนาและสรา้งสิง่ประดษิฐค์น

รุน่ใหม่

งานวจัิยฯ 150,000 - - - - - - - - - - - - 150,000

3.26 โครงการงานวจัิย นวัตกรรม และองค์

ความรูท้างการศกึษา

งานวจัิยฯ 200,000 - - - - - - - - - - - - 200,000

4

โครงการพเิศษ (ไมใ่ชเ้งนิ สอศ./

สถานศกึษา)

100,000 100,000

4.1 โครงการความรว่มมอืการจัดการเรยีนการ

สอนรว่มกบัประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ฝ่ายแผนงานฯ/

งานความ

ร่วมมอื/แผนก

วชิาสามัญสัม

พันธุ์

100,000 - - - - - - - - - - - - 100,000


