


ก 
 

คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้ความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และตามแนวปฏิบัติของ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นความ
เข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาและรองรับ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคกลาง สรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา เป้าหมายจำนวน
นักเรียน – นักศึกษาข้อมูลบุคลากร การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามผลผลิต การจัดสรร
งบประมาณรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) จำแนกตามผลผลิต สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผน
งบประมาณ สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต และภาคผนวกที่แสดงโครงการที่จะดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 ไว้อย่างครบถ้วนและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโครงการต่าง ๆ ทำให้
เห็นภาพของการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี หวังว่าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที ่ได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาฉบับนี้ มีความเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการรองรับ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป 
 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

             ปีงบประมาณ 2564 
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 แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุ ี สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมา 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 ได้กำหนดไว้ว่า ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น “ในแต่ละ
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย การ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยให้ทุกส่ วนราชการ จัดทำ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ   
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ของสถานศึกษา 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ให้มีความสอดคล้อง กับนโยบาย ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดสรรโครงการและงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุ ี สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 4. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีราชบุรี 
 5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี 
 6. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี 
 7. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

  

   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี ของสถานศึกษา มาเชื่อมโยงกับอำนาจ
หน้าที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองเช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำมีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่าเท่าทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดี่ยว
กันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าอย่างเเน่นเเฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
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เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิตการค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุแผนทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสงคมเป็นธรรมฐานแผนทรัพยากรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจ่ายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจ่ายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี
เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่ าเท่าทียมกัน โดย
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ,  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ื อ
เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กำหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการได้แก่ 1. ต่อยอดอดีต โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 2. ปรับปัจจุบัน เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต 3. สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนา
คนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรู้ปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบเสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดี่ยวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ



6 

 

 แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุ ี สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  

กระทรวงศกึษาธกิาร 

สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานใหมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบเสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซ่ึงกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
พัฒนาทีกำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยง
ในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปีทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป
ดังนี้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการ
พัฒนาได้ ดังนี้    
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  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ    
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
   1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
นำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
  2. เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ประกอบด้วย 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ 
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ 
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   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7 ภายในปี 2564 เทียบกับในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี  และ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที
สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนำนาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีคว ามรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

3. นโยบายรัฐบาล (พอ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
  นโยบายหลัก 12 ข้อ ได้แก่  
   1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
   2) สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข ของประเทศ  
   3) ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  
   4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
   5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
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   6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
   8) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย  
   9) สาธารณสุขความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน  
   10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน  
   11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
   12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
  นโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ได้แก่  
   1) แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน  
   2) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของ เศรษฐกิจโลก  
   4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  
   5) พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
   6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
   7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
   8) แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ  
   9) แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
   10) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
   11) สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และดำเนินเพ่ื อแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
   12) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 

4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึ กษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค ภารกิจจัดและ
ส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
  4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
  6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์  
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
  2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

5. แผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
วิสัยทัศน์  
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลางเป็นผู้นำการผลิตผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
และพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  และเป็นที่พ่ึงของเกษตรกรและ
ชุมชน  
 

พันธกิจ 
  1) ผลิตและพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรที่มีคุณภาพ 
  2) พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
  3) ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
 

เป้าประสงค์ 
  1) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ 
  2) เพื่อวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 
  3) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต้นแบบ 
  4) เพ่ือให้บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน 
  5) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
  6) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี โดยรูปแบบการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาค ี
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การทดลองที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอาชีพในท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
  3. ยกระดับคุณภาพในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน และสังคม 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มต้นแบบ 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 
2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
4 ปี ของสถานศึกษา มากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดังนี้ 
 

ปรัชญา 
  “ยึดมั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พึ่งพาตนเอง” 
 

คำขวัญ 
  “นำวิชาการ สมานสามัคคี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น” 
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
  “สุภาพ มีวินัย หัวใจบริการ ชำนาญทักษะเกษตร” 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “เกษตรปลอดภัย” 
 

วิสัยทัศน์  
  “เป็นผู้นำการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายและเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ” 
 

พันธกิจ   
  1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
  3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ   
  4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน  
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กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน   
 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง และทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามผู้สำเร็จการศึกษาท่ี
ได้งานทำในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 
  1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  โดยการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา  หารายได้
ระหว่างเรียน และบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน ดำเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
ของตน รวมถึงฝึกฝนทักษะด้าน อกท.ระดับหน่วย ภาค และระดับชาติเพ่ือส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาชีพ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  โดยการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ บูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้โครงงานเป็นฐาน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
นิเทศการสอน การนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการรวมทั้งการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้านวิชาชีพ 
มีการเตรียมสอบ V-NET และประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อจบหลักสูตร และส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีในระดับฝีมือและระดับเทคนิคเพ่ือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามสมรรถนะอาชีพ  สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอ่ืน ๆรวมถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ และจัด
ให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริม
ให้เช้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  และมี
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด 
จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง 
แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
  4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้เรียน โดยให้มีการประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ หน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
และบุคคลในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพ
ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม การปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมดนตรี กีฬา เชิดชูคนดีศรีเขาเขียว และจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย และคุณธรรมพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา  
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  5. ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต  สถานศึกษามีการพัฒนาจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพยาบาลสัตว์ สาขางานการพยาบาลสัตว์เล็ก โดยมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถานประกอบการที่สามารถจัดการศึกษาเทคโนโลยีการพยาบาลสัตว์ได้ พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษา  อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรจะมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศโดยความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Camp พัฒนาห้องเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษา สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จัดหาทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  มีการส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะของครู
และบุคลากร 
  8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน   โดยการจัดระบบดูแลนักเรียนโดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการแต่งตั้งครู
ที่ปรึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบ
ดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  มีโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน  ติดตามดูแลผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามดูแลผู้เรียน  มีโครงการสวัสดิการหอพัก  น้ำดื่มไว้รองรับ 
  9. เพ่ิมจำนวนผู้เรียน สถานศึกษาดำเนินการเพ่ิมจำนวนผู้เรียนโดยมีโครงการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ 
โครงการเปิดบ้าน  และโครงการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม เพื่อให้ผู้ที่จะมาเรียนได้เห็นทักษะอาชีพ 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
  1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และมีระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานอย่างน้อย             
9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรง ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล
งบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน  มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และมีโครงการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  โดยสถานศึกษามีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
และสร้างระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
  3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษามีโครงการให้ครูผู้สอนผลิต
และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดการเรียนการสอน  และงานฟาร์ม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ   
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  เอกชนและสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ  
โดยสถานศึกษามีโครงการสร้างความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
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  2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการสัมมนาและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  อบรมครูฝึก
ในสถานประกอบการ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน 
  1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการพัฒนา
งานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน สามารถเป็นต้นแบบในการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่นงานฟาร์มพืช  งานฟาร์มสัตว์  งานฟาร์มประมง  และงานฟาร์มโรงงานแปรรูป 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐานในภูมิภาค  โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนใน
การพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปต้นแบบ ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียน  การสอน สามารถเป็น
ต้นแบบในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ เช่นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  ประมง แปร
รูปผลิตภัณฑ์  ช่างกลเกษตร  และสัตวรักษ์ให้ได้มาตรฐาน 
  3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน  โดยสถานศึกษามีการสนับสนุนในการ
พัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูป ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติฝึกทักษะ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นงานฟาร์มพืช  งานฟาร์มสัตว์  งานฟาร์มประมง  และ
งานฟาร์มโรงงานแปรรูป 
 

SWOT ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
  1. มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนในแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2. มี พ้ืนที่กว้างขวางและมีบรรยากาศที่
สวยงามร่มรื่น 
  3. มีการบริหารงานความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น  อบต . อบจ. สถานประกอบการและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  4. มีโครงการความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร 
  5. มีองค์การวิชาชีพ คือ อกท. (ระดับหน่วย 
ภาค และชาติ) เป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา 
  6. ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์ทางวิชาชีพเฉพาะทาง
ที่ พัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
  7. มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน 
  8. มี พ้ืนที่สำหรับการบริหารจัดการงาน

จุดอ่อน (Weaknesses) 
          1. ครูมีภาระงานมากซึ่งเป็นภาระงานตาม
โครงสร้างสถานศึกษาที่นอกเหนือจากงาน การเรียน
การสอนทำให้ไม่สามรถเตรียมการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาได้เต็มที ่
  2 . สิ่ งก่ อสร้ างอาคารสถานที่  อาคาร
ปฏิบัติการครุภัณฑ์ทางการศึกษา ฯลฯ และระบบ
สาธารณูปโภค ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความ
เสื่อมโทรม 
  3 . ระบ บ การดู แลนั ก เรี ย นนั กศึ กษ า 
โดยเฉพาะผู้เรียนที่พักในระบบหอพักในสถานศึกษา 
ปัจจุบันไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เรียนและ
ผู้ปกครองได้ 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่
เข้าสู่วัยเกษียณอายุราชการ ไม่ได้คืนตำแหน่งอัตรา 
ทำให้อัตราขาดแคลนมากในหลายสาขา  
  5. การประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาผ่าน
สื่อต่าง ๆ  ยังไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ฟาร์มเชิงธุรกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษาได้ฝึกทักษะและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา
และสถานศึกษา 

 
 
 

โอกาส (Opportunity)  
          1 . น โยบายของรัฐบาลด้ านสนับสนุ น
โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กรอ. และ 
กยศ. ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
  2. องค์การวิชาชีพคือ อกท. อยู่ในพระบรม
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   
3. นโยบาย 
สำนั กงานคณ ะกรรมการการอาชี วศึ กษาให้
ความสำคัญต่อองค์กรวิชาชีพตั้งแต่ระดับหน่วย
ระดับภาคและระดับชาติและสามารถบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ อกท.ได้ 
  4. ตลาดแรงงานมีความพึงพอใจ และมี
ความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 
  5. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญใน
ภาคเกษตรกรรม จึงมีโอกาสในการผลิตกำลังคน 
ตอบสนองความต้องการ 
  6. ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสสร้างอาชีพ
อิสระได้ด้วยตนเอง 
  7. มีสถานประกอบการทั้งภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาจึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาครูและบุคลากร
อาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค (Threats) 
           1. ด้านค่านิยมทัศนคติของสังคมไม่ให้
ความสำคัญกับอาชีวศึกษาโดยเฉพาะด้านการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตร 
  2. วิกฤตด้านแรงงานเนื่องจากประชากรวัย
เรียนมีแนวโน้มน้อยลง 
 
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาไม่
เพียงพอกับความต้องการของสถานประกอบการ
เนื่องจากส่วนใหญ่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ระดับ
ปริญญาตรี 
  4. ค่านิยมและทัศนคติในการเลือกอาชีพ
ตามกระแสสั งคมทำให้ผู้ สนใจเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรน้อย 

    

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63/1 หมู่ 7 
ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ระยะทางจากอำเภอโพธาราม 22 กิโลเมตร ระยะทางจาก
อำเภอเมืองราชบุรี 32 กิโลเมตร และระยะทางจากอำเภอบ้านโป่ง 32 กิโลเมตร พ้ืนที่แต่เดิมของโรงเรียนเป็น
ป่าสงวนธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2507 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม เพราะเห็น
ว่าจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การปลูกพืชยืนต้นสวน
ผลไม้ต่าง ๆ สวนผัก พืชไร่ การทำนา และการเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น สุกร เป็ด ไก่ โคเนื้อและ โคนม 
จังหวัดราชบุรีจึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรของประชาชนที่ดำเนินอยู่ให้ดีข้ึน 
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 จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งความประสงค์ให้กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้ทราบว่ามีพ้ืนดินของ
จังหวัด ซึ่งเป็นป่าสงวนอยู่บริเวณเขาเขียว ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จำนวน 8,000 ไร่ ดังนั้นเมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน พ.ศ.2512 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดตั้ งโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรีขึ้น โดยมี
คณะกรรมการจังหวัดราชบุรี และฝ่ายของกรมอาชีวศึกษา ซึ่งมีนายระบิล สิตสุวรรณ รองอธิบดีกรม
อาชีวศึกษา นายเชิญ  มณีรัตน์ หัวหน้ากองโรงเรียนเกษตรกรรม ดร.บัญญัติ วิโมกขสันต์และนายสัณหจิตต์  
ฐาปนะดิลก ผู้ประสานงาน จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรีขึ้น ในที่ประชุมได้ตกลงให้ย้ายสถานที่ก่อสร้าง
จากการสำรวจพื้นที่แล้วจำนวน 608 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมแก่การดำเนินงานทางด้านการเกษตร
ลงมาทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสมกับการเกษตรมากกว่าพ้ืนที่เดิม จึงได้ก่อสร้างอาคารลงใน
สถานที่ทีอ่ยู่ปัจจุบันนี้ ซึ่งมีจำนวน 1,230 ไร่  2 งาน 88 ตารางวา 
 ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม หลักสูตร 3 ปี (ม.ศ.4-6) จำนวน 71 คน แต่
เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่เรียบร้อย โรงเรียนจึงได้ขอใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
(โรงเรียนการช่างราชบุรี) เป็นสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและ
หอพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2513 จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายการเรียนการสอนเข้ามายัง
โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี 
 ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี ได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ดำเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติมเป็น 2 หลักสูตร คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 แผนกเกษตรกรรมรับนักเรียน
ที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลา 3 ปี รับ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษา ใช้ระยะเวลา 1 ปี 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2520 แผนกเกษตรกรรม รับ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ.6) แผนกเกษตรกรรม หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลา 2 ปี 
  ปี พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เรียกว่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 และดำเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับอีก 2 
หลักสูตรคงเดิม คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524 แผนกเกษตรกรรม             
รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า     
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2520 แผนกเกษตรกรรมรับ
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.ศ.6 แผนกเกษตรกรรมเข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 
  ปี พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษาได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2527 
เพ่ิมขึ้นอีก 1 หลักสูตร เพ่ือใช้ในจัดการสอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2520 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2527 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2524 แผนกเกษตรกรรม             
รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.3 หรือเทียบเท่า     
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
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   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2527 แผนกเกษตรกรรมรับ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ ม.ศ.6แผนกเกษตรกรรมเข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 
   3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) พุทธศักราช 2527 แผนกเกษตรกรรม   
รบันักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใช้เวลาเรียน 2 ปี 
  ในปี พ.ศ. 2527 นี้  กรมอาชีวศึกษาก็ได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พิเศษ) แผนก
เกษตรกรรม เรียกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2527 มีชื่อย่อว่า ปวช.(พิเศษ) โดยทำการ
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 เพ่ือนำมาใช้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอน ในโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) ในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัย
เกษตรกรรม และวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ได้ดำเนินการสอนใน ปี พ.ศ. 2531 รับนักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 5 ปี 
  ปี พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปวช. เรียกว่าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งออกเป็น  
4 ภาคเรียนปกติ แต่ยังใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีเท่าเดิม ส่วนหลักสูตรในระดับ ปวส. และ ปวท. ก็ยังคง
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามเดิม 
  ปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอีกครั้งหนึ่ ง         
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 เรียกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  1 พ.ศ.2533) พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
พุทธศักราช 2527 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคพุทธศักราช 2533 ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) เป็น 2 ภาคเรียนปกติ  
ในปีการศึกษาของแต่ละปี ระยะเวลาเรียนก็ยังคงใช้ 3 ปี ตามเดิม ฉะนั้นในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยฯ ทำ
การเปิดสอน 3 หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2527 
  ปี พ.ศ. 2536 กรมอาชีวศึกษาได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2527 เรียกว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็น 3 หลักสูตร คือ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1     
พ.ศ. 2533) แผนกเกษตรกรรม รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า       
เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี 
   2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2536 แผนกเกษตรกรรม    
รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. แผนกเกษตรกรรม และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษา 
ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี 
   3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) พุทธศักราช 2533 แผนกเกษตรกรรม   
รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี และ
หลักสูตรนี้วิทยาลัยเกษตรกรมราชบุรีได้งดรับนักศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  
  ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ได้เปิดสอนสาขาวิชาสัตวรักษ์ในระดับ ปวส. ซึ่งเป็นสาขา
ใหม่ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2536 
  ปี พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย และ ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนอีกหน่วยงานหนึ่งขึ้น 
ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับของวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี มีชื่อว่า“วิทยาลัย



18 

 

 แผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบรุ ี สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ชุมชนเขาเขียว” ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่ประเภทวิชาเกษตรกรรมในระดับ ปวช.  อีก         
2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างยนต์ และประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสาขา
พาณิชยการ 
  ปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เรียกว่า “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538” และมีผลให้เริ่มดำเนินการใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2538 เป็นต้นไป 
  ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาเกษตร โดยการ
จัดสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและจัดโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. โดย
จัดที่พักให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน ได้ทำโครงการเกษตรเพ่ือยังชีพและหารายได้ ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับ
นักเรียนในโครงการปฏิรูปฯ นอกจากนี้ยังจัดทุนอุดหนุนโครงการเกษตรเพ่ือยังชีพให้กับนักเรียนคนละ 5,000 
บาทต่อปีการศึกษา 
  ในปีเดียวกัน กรมอาชีวศึกษา ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเกษตรทั่วประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาการศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  ปี พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2536 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 กำหนดให้ใช้ในปี 2540 
ในส่วนระดับ ปวช. ให้ดำเนินการตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 
  ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2538 เพ่ือให้ใช้กับนักเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2541 เปลี่ยนเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 (เพ่ิมเติม 2541) ได้ดำเนินการใช้กับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 
2541 เป็นต้นไป 
  นอกจากการจัดการศึกษาในระบบปกติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีโครงการอาชีวศึกษา
เพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) รับนักเรียนเข้าเรียนต่อในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม) และต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2538 รับบุตรเกษตรกรเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเข้าศึกษาตาม
หลักสูตร โดยจัดการเรียนในลักษณะแบบพบกลุ่มและทางไกล นักเรียนได้รับการฝึกวิชาชีพเกษตรและเรียนใน
วิทยาลัย 2 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
  ปี พ.ศ.2541 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ ตาม
ระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง พ.ศ.2541    
ซึ่งการเปลี่ยนแปลง โดยเพ่ิมผู้ช่วยฝ่ายธุรกิจศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานฟาร์มในวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพ 
และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ และฝ่ายส่งเสริมเป็นฝ่ายการจัดการการศึกษา และฝ่ายบริหาร
การศึกษา โดยมอบภาระงานหลักในฝ่ายกิจการนักศึกษาให้กับฝ่ายจัดการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2543 นี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้วางแผนการรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ของโครงการเกษตรเพ่ือ
ชีวิต เข้าเรียนในระบบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภาคเกษตรขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบ ปวช.1 
แล้วมีคุณสมบัติตามท่ีสถานประกอบการต้องการ ได้สมัครเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการต่าง ๆ 
เป็นเวลา 1 ปี (52 สัปดาห์) แล้วกลับมาเรียนต่อที่วิทยาลัยฯ อีก 1 ปี จบแล้วได้วุฒิ ปวช. อีกแนวทางหนึ่ง     
ที่เรียกว่าการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภาคเกษตรในการบริหารงานวิชาการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ราชบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 6 แผนกวิชาดังนี้ 
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   1. แผนกวิชาพืชศาสตร์ มีหน้าที่ให้การศึกษา และค้นคว้าเกี่ยวกับทางด้านพืชกรรมซึ่งได้แก่ 
พืชไร่ พืชสวนต่าง ๆ มีการเรียนการสอนให้ความรู้ด้านทั้งทางด้านภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ฝึกฝนเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติให้เกิดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญ เมื่อจบการศึกษาและ
สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต คณะพืชศาสตร์แบ่งเป็นแผนกวิชาได้หลายแผนก เช่น แผนกวิชาพืช
ไร่นา พืชสวนประดับ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น พืชผัก ดินและปุ๋ย อารักขาพืช 
   2. แผนกสัตวศาสตร์ มีหน้าที่ให้การศึกษา และค้นคว้าทางด้านสัตวบาลต่าง ๆ แบ่งเป็น
แผนกวิชา ได้แก่ แผนกโคนม โคเนื้อ-กระบือ สัตว์ปีก สุกร ประมง 
   3. แผนกวิชาช่างกลเกษตร มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ
และเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานฟาร์ม แบ่งเป็นแผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
ช่างก่อสร้าง ไฟฟ้าในฟาร์ม ช่างกลโรงงาน สำรวจรังวัดและชลประทานเครื่องยนต์ฟาร์ม  คณะวิชาช่างกล
เกษตร มีการปฏิบัติงานโดยประสานงานกับคณะวิชาพืชศาสตร์และคณะวิชาสัตวศาสตร์ เพ่ือปฏิบัติงานฟาร์ม
ของวิทยาลัยฯ เช่น การเตรียมพ้ืนที่ในการทำสวนผลไม้ สวนผัก จัดทำแปลงหญ้า ขุดบ่อเพาะเลี้ยงปลา      
ร่องระบายน้ำ การไถ การพรวน การใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช และแมลง    เป็นต้น 
   4. แผนกวิชาพ้ืนฐาน ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาพืช
ศาสตร์และวิชาสัตวศาสตร์ นอกจากนั้น จัดการศึกษาให้กับนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในการที่จะปรับปรุงตัวให้
อยู่ร่วมกับสังคมโดยทั่วไปได้ และดำรงชีพต่อไปได้อย่างปกติสุข 
   5. แผนกวิชาธุรกิจเกษตร ให้การศึกษาและฝึกฝนทางด้านการตลาด การจัดการฟาร์ม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร การสหกรณ์เพ่ือให้นักศึกษามีความม่ันใจที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ 
   6. แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การศึกษา และฝึกฝนด้านการถนอมอาหารการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร เป็นต้น ที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีแผนกงานใน
ความรับผิดชอบในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช ผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานแปรรูปน้ำนม 
นอกจากการจัดการศึกษาในระบบแล้ว วิทยาลัยฯ ยังมีหน้าที่อบรมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพเกษตร มีงาน
ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพรับผิดชอบงานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ
เกษตรกรของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีหน้าที่ให้ ครู – อาจารย์ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน อัน
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับอาชีพในท้องถิ่นยิ่งขึ้นซึ่งงานฝึกอบรม
และบริการวิชาชีพ มีภาระงาน โครงงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น 
   โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – พม่า 
   โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ตชด. 
   โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง 
  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโคนม 
ภายใต้โครงการเงินยืมรัฐบาลเดนมาร์ค โดยความร่วมมือขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อสค.) ศูนย์การส่งเสริมการขยายพันธ์สัตว์ กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศขส.กรป.กลาง) 
กรมปศุสัตว์ ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยฝึกอบรมเกษตรกรในด้านการเลี้ยงโคนม เพ่ือ
เพ่ิมแม่โคพันธุ์ดี การปรับปรุงพ้ืนที่การทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสามารถให้การศึกษาแก่นักศึกษาทางแผนก
สัตวบาลในเรื่องของการเลี้ยงโคนมได้เป็นอย่างดี 
  ในปีการศึกษา 2546 ทางวิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้กับนายสิบเหล่า
ทหารการสัตว์ จังหวัดนครปฐม 
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  ในปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรือนจำกลางราชบุรี 
  ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน          
บ้านห้วยยาง ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
  ในปีการศึกษา 2550 ทางวิทยาลัยฯ ได้ทำการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรือนจำ
กลางเขาบินและเรือนจำกลางราชบุรี 
ในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
  ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย ปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มหน่วยป้องกันรักษาป่า รบ.3 (พุยาง) กรมป่าไม้ บ้านท่ายาง อ.ปากท่อ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางาน
การจัดการผลิตสัตว์ กลุ่มผู้มีงานทำ ภายในวิทยาลัยฯ และ ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น 2557 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์กลุ่มผู้มีงานทำ
(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ภายในวิทยาลัย ฯ 
  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย ฯ ได้ เปิ ดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตร 56 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 57 ให้กับผู้เรียนโดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปิดสอน 4 สาขางาน คือ 
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างเกษตรและผลิตสัตว์น้ำ ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน 4 สาขา
งาน คือ พืชสวน การจัดการผลิตสัตว์ สัตวรักษ์ และเครื่องจักรกลเกษตร 
  ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น 2557 สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์กลุ่มผู้มีงานทำ(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ภายในวิทยาลัยฯ 
  ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัย ฯ ได้ เปิ ดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตร 56 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 57 ให้กับผู้เรียนโดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเปิดสอน 4 สาขางาน คือ 
พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างเกษตรและผลิตสัตว์น้ำ ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน 4 สาขา
งาน คือ พืชสวน การจัดการผลิตสัตว์ สัตวรักษ์ และเครื่องจักรกลเกษตร 
  ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี สายปฏิบัติการทางเทคโนโลยี (เทคโนโลยี
บัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ 
  ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย ฯ ได้เปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 2562 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขางานการเกษตร 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Ratchaburi College of Agriculture and Technology 
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี 63/1  หมู่ที่ 7  ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
  รหัสไปรษณีย์  70120  
 โทรศัพท์  032-740-039  โทรสาร 032-740-040  เว็บไซต์  http://www.rbcat.ac.th 
 อีเมล์  Kaset.rb@rbcat.ac.th 
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ตาราง แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

เนื้อที่ของสถานศึกษา   1,230 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา 

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น    50     หลัง   มีห้องท้ังสิ้น  299  ห้องได้แก่ 

1 หอพักนักเรียน 1 หลัง 1 ห้อง 2512 

2 ห้องน้ำ-ห้องส้วม หอพัก 1 หลัง 4 ห้อง 2512 

3 อาคารเรียน 1 1 หลัง 16 ห้อง 2512 

4 ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารเรียน 1 หลัง 4 ห้อง 2512 

5 ห้องน้ำ-ห้องส้วม หอพัก 1 หลัง 4 ห้อง 2512 

6 โรงเก็บเครื่องมือทุนแรง คณะช่างเกษตร 1 หลัง 1 ห้อง 2513 

7 หอพักนักเรียน 1 หลัง 2 ห้อง 2514 

8 อาคารปฏิบัติการและเก็บวัสดุฝึกคณะพืชกรรม 1 หลัง 3 ห้อง 2514 

9 อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง 4 ห้อง 2514 

10 โรงฝึกงานนักเรียนในคณะช่างเกษตร 1 หลัง 1 ห้อง 2514 

11 อาคารพยาบาลและสหกรณ์ 1 หลัง 1 ห้อง 2518 

12 อาคารเรียนสัตวบาล 1 หลัง 1 ห้อง 2518 

13 ห้องน้ำ-ห้องส้วม หอพัก 1 หลัง 8 ห้อง 2520 

14 ห้องสมุด 1 หลัง 1 ห้อง 2520 

15 อาคารเรียน 2 1 หลัง 8 ห้อง 2521 

16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม หลังอาคารเรียน 2 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

17 ห้องน้ำ-ห้องส้วม หลังอาคารเรียน 2 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

18 ตึกอำนวยการ 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

19 ฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 1 หลัง 4 ห้อง 2522 

20 พัสดุกลาง 1 หลัง 3 ห้อง 2522 

21 โรงเก็บปุ๋ยและยาคณะพืชกรรม 1 หลัง 1 ห้อง 2523 

22 อาคารเรียนปฏิบัติการ คณะพืชกรรม 1 หลัง 2 ห้อง 2523 

23 ห้องน้ำ-ห้องส้วมอาคารอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 หลัง 4 ห้อง 2523 

24 โรงฝึกงานช่างเกษตร 1 หลัง 1 ห้อง 2524 

25 อาคารหอประชุม 1 หลัง 1 ห้อง 2525 

26 โรงเก็บเครื่องมือช่างเกษตร 1 หลัง 3 ห้อง 2526 

27 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2526 

28 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2526 

29 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2526 
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30 อาคารปฏิบัติการไม้ผล 1 หลัง 2 ห้อง 2528 

31 อาคารปฏิบัติการสุขาภิบาล 1 หลัง 2 ห้อง 2528 

32 อาคารเรียนคณะช่างเกษตร 1 หลัง 4 ห้อง 2528 

33 อาคารเรียนสัตวบาล 1 หลัง 4 ห้อง 2529 

34 อาคารธุรกิจ 1 หลัง 6 ห้อง 2530 

35 อาคารแปรรูป และจำหน่ายผลิตผล 1 หลัง 3 ห้อง 2530 

36 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2532 

37 อาคารปฏิบัติการสวนผัก 1 หลัง 1 ห้อง 2537 

38 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2537 

39 โรงอาหารและหอประชุม 1 หลัง 2 ห้อง 2538 

40 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง 4 ห้อง 2538 

41 หอพักนักศึกษาหญิง 1 หลัง 2 ห้อง 2538 

42 โรงอาหารโครงการปฏิรูป 1 หลัง 1 ห้อง 2539 

43 หอพักนักศึกษาโครงการปฏิรูป 28 หลัง 112 ห้อง 2539 

44 บ้านพักนักศึกษาโครงสร้างปฏิรูป 28 หลัง 28 ห้อง 2540 

45 อาคารฝ่ายปกครองและเวรยาม 1 หลัง 1 ห้อง 2542 

46 ศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง 2 ห้อง 2545 

47 ห้องน้ำ-ห้องส้วม 2 หลัง 8 ห้อง 2555 

48 อาคาร อกท.34 1 หลัง 3 ห้อง 2555 

49 อาคารโดม 1 หลัง 1 ห้อง 2560 

50 โรงอาหารอเนกประสงค์ 1 หลัง 2 ห้อง 2561 
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะกรรมการวิทยาลัย 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

งานประชาสัมพนัธ ์

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงนิ 

งานการบัญช ี

งานพสัด ุ

งานอาคารสถานที ่

งานทะเบียน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกจิ 

งานฟาร์มและโรงงาน  

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูทีป่รึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

แผนกวิชา 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

งานวัดผลประเมินผล 

งานวิทยบรกิารและห้องสมุด 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

งานสื่อการเรียนการสอน 
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

6.1 อัตรากำลัง ปี 2564  ข้อมูล ณ วันที่  1 ตุลาคม 2563 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีงบประมาณ 2563 

ฝ่าย/แผนก จำนวนคน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา 
ชาย หญิง รวม คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ผู้บริหาร 1 - 1 - - 1 - - - 1 2 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  5 5 - - 2 3 - - 1 4 

แผนกวิชาพืชศาสตร์ 1 4 5 - 2 3 - - - 3 2 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 3 1 4 - 2 1 1 - - - 4 

แผนกวิชาสัตวรักษ์ 1 1 2 - 1 1 - - - 1 1 

แผนกวิชาประมง 2 - 2 - - 2 - - - - 2 

แผนกวิชาอุตสาหกรรม - 1 1 - - 1 - - - - 1 

แผนกวิชาช่างเกษตร 3 - 3 - - 1 2 - - - 3 

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 

รวมผู้บริหาร+ครู 11 14 25 - 5 13 8 - - 7 18 
ข้าราชการพลเรือน - 2 2 - - - - - - - 2 

พนักงานราชการ 3 3 6 - - - - - - 1 5 

รวมท้ังสิ้น 3 5 8 - 8 16 7 - - 8 31 

แหล่งข้อมลู  :  งานบุคลากร วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

6.2  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 

 

 
6.2.1  ข้าราชการ  รวม 33 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ฝ่าย/แผนก 
จำนวนคน 

ชาย หญิง รวม 
ลูกจ้างประจำ 
ช่างเครื่องยนต์ 1 - 1 
พนักงานบริการ  - - - 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 - 3 
พนักงานธุรการ - 1 1 

รวมลูกจ้างประจำ 4 1 5 
ลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 7 8 15 
เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 - 1 
พนักงานธุรการ - 4 4 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3 
พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1 

รวมลูกจ้างชั่วคราว 10 14 29 
รวมทั้งสิ้น 14 15 29 
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ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิ
การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1 นายวุธนิันท์      รีเงิน ป.ตรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและฝ่ายบริหารฯ 

2 นายสนิธุ์          มังคลาด ป.โท รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาฯ 

3 นายสมพงค์       คำอุ่น ป.ตรี การผลิตสุกร  หัวหน้าแผนกวิชาสตัวศาสตร ์

4 นายจรูญ          นาคพนัธุ ์ ป.ตรี การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก หัวหน้างานฟาร์มไกไ่ข่ 
5 นางจนัทร์เพ็ญ    ธรรมสังวาลย ์ ป.ตรี ภาษาไทยพืน้ฐาน  หัวหน้างานแนะแนว 
6 นางพรทิพย์       มังคลาด ป.ตรี บัญชีฟาร์ม หัวหน้างานบัญช ี
7 นายภัทระ         เรืองอินทร ์ ป.ตรี การประมงทั่วไป งานฟาร์มประมง 
8 น.สพ.สุวิทย์       จนัละคร ป.ตรี กายวิภาคและสรีรวิทยา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
9 นายสงวนศักดิ์    มณลี้ำ ป.ตรี เครื่องยนต์เล็ก หัวหน้างานยานพาหนะ 
10 ว่าที่ ร.ต.หญิงระพีพร   แพงไพรี ป.โท สถิติและการวางแผนการทดลอง หัวหน้างานหลักสูตร 
11 นางปณิตา         เปี่ยมจุฑา ป.ตรี ผลิตภัณฑ์พชื หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรม 

12 นายกมล           จตุรภัทรไพศาล ป.ตรี การเลี้ยงโค หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร ์
13 นายวิจักร          เสาวนิช ป.ตรี การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม หัวหน้างานพัสด ุ
14 นางสาคร          สุทนต ์ ป.ตรี หลักพืชกรรม หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

15 นางวาสนา        กองผัด ป.โท การผลิตพืชผัก หัวหน้าแผนกวิชาพชืศาสตร ์
16 นายอภิศักดิ์       เก้ียวสันเทียะ ป.ตรี ไฟฟ้าในฟาร์ม หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
17 นางอารีรัตน์       เอ่ียมอำนวย ป.โท ดินและน้ำเพื่อการเกษตร หัวหน้างานประกัน 
18 น.ส.ยุพา           ชื่นเนียม ป.โท การผลิตสุกร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
19 นางสาวเรณุกา    หนูวฒันา ป.โท ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน  หัวหน้างานกิจกรรม 
20 นายอกนิษฐ์        สุทนต ์ ป.ตรี การจัดและดูแลสวน หัวหน้างานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดบั 

21 นางสาววราภรณ์   ทับทิมทอง ป.ตรี หน้าที่พลเมืองและศลีธรรม หัวหน้างานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 

22 นางสาวเยาวเรศ    คุ้มทรัพย์ ป.โท คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
23 นางสาวพิมพน์ภา  ภูฆัง ป.ตรี หลักการเลี้ยงสัตว ์ หัวหน้างานฟาร์มเห็ด 
24 นายสวุิชา           โสรัส ป.ตรี แทรกเตอร ์ หัวหน้างานเคร่ืองทุ่นแรง 
25 ว่าที่รต.ญ.สายน้ำผึ้ง  ศรีต่างวงษ์ ป.ตรี จุลชีววิทยา หัวหน้างานทะเบียน 
26 นางสาวอารียา     เลนตะขบ ป.ตรี หลักพันธุศาสตร ์ หัวหน้างานวัดผล 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
27 นางจนิดา           เทพรักษ์ ป.ตรี - ด้านการเงิน 
28 นางจไุรรักษ์        ศิริสงวน ป.ตรี - ด้านพสัด ุ
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6.3.2  ลูกจ้างประจำ รวม  5  คน (ทำหน้าทีป่ระจำงานฟาร์ม งานอาคารสถานที)่ 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา 
สนับสนุนงานฟาร์ม/ 
งานอาคารสถานที่ 

1 นายศักดิ์ชัย    ดำรงกิจถาวร ปวส. - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 
2 นายเกษม      สุพรธรรม ป.4 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 
3 นายชูชาติ      พุทธจำ ป.4 - พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 
4 นายสำรวย     สุขใส ป.4 - ช่างเคร่ืองยนต ์
5 นางรสสุคนธ์   เกตุแก้ว ปวส. - พนักงานธุรการ 

 

6.3.3  พนักงานราชการ รวม  6  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ) 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 

1 นายวงศกร         วงษป์าน ป.โท งานก่อสร้างเพื่อการเกษตร - 
2 นางสาวชนนิันท์   สุทธผิล ป.ตรี ปาราสิตวิทยา - 
3 นางสาวเขมณัฎฐ์   อ่อนละมัย ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 

4 นางสาวณัฏฐนันท์ ต่ายจนัทร ์ ป.ตรี - ด้านงานการเงิน 
5 นายศุภรัสมิ์        ขุนทอง ป.ตรี - ด้านบริหารทั่วไป(งานทะเบยีน) 

6 นายธนพล          อ่อนพุก ป.ตรี - ด้านศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 
 

6.3.4  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม  25  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ งานฟาร์ม งานอาคารสถานที)่ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุนธุรการทั่วไป  
งานฟาร์ม งานอาคารสถานที่ 

1 นายชำนาญ        ปลีฟัก ป.4 - เจ้าหน้าที่ดูแลและปรับแต่งภูมทิัศน ์
2 นางลั่นทม          ทองอินทร ์ ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
3 นายสากล           ผึง้แตง ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
4 นางประไพ         เสมคำ ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
5 นายรุ่งอรุณ        มงคลเดช ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
6 นางสาวสมบูรณ์   รอดผล ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
7 นายมณเฑียร      โพธ ิ ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
8 นางจันทร์แรม      ดำรงกิจถาวร ปวส. - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
9 นางมาลี            ปานท้าว ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
10 นางขรินทร์ทพิย์   เข็มทอง ปวส. - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
11 นางวรรณา         สุขใส ม.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
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12 นายสทุนต์          โพธ ิ ป.6 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
13 นายสาเย็น         จนียิ้ว ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
14 นางกัญญพชัร     เกี้ยวสันเทียะ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
15 นางสาวจิตราพร    มงคลเดช ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
16 นางสาวนริศรา     จันทรป์ราง ปวส. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
17 นางสาวณัฐพร      จงฉิม ปวช. - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
18 นายสำราญ          สุขใส ป.4 - พนักงานขับรถยนต ์
19 นายสมเจตต์        วัยวัฒนะ ป.7 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

20 นางสาวจำปา       ออกเรียง ป.4 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

21 นายจักรพงษ์       ดามะกุล ม.3 - พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

 

 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี) 

ปฏิบัติหน้าที ่

สอนวิชา สนับสนุนธุรการทั่วไป  
งานฟาร์ม งานอาคารสถานที่ 

22 นางสาวศยามล     มังคลาด ป.ตรี ผลิตภัณฑ์ธัญพืช ครูอัตราจ้าง 
23 นางสาวกมลชนก  ฟองตระกูล ป.ตรี โคนม โคเนื้อ ครูอัตราจ้าง 
24 นายสุเมธ            พรมมา ป.ตรี พลศึกษา ครูอัตราจ้าง 
25 นางสาวยุพา        ชืน่เนียม ป.โท โภชน์ศาสตร์เบื้องต้น ครูอัตราจ้าง 
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ปีปัจจุบัน) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 492 คน            หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที ่2/2563 

รวม
ทั้งสิ้น 

ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร ี
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์ 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์ 
- สาขาวิชา/งาน ช่างกลเกษตร 
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์น้ำ 
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์/พืชสวน (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์  
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์ (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน เครื่องจักรกลเกษตร (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน เครื่องจักรกลเกษตร 
- สาขาวิชา/งาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต 
- สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์  
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รวมทั้งสิ้น 120 61 132 313 96 63 159 10 9 21 493 
 

ที่มา : งานทะเบียน ปีการศึกษา 2563 
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เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น  673 คน              หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2564 

รวมท้ังสิ้น ระดับ  ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี. 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

1. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร ์
- สาขาวิชา/งาน การผลิตพืช 
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว ์
- สาขาวิชา/งาน ช่างกลเกษตร 
- สาขาวิชา/งาน การผลิตสัตว์น้ำ 
- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร์/พืชสวน (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/การผลิตสัตว์ (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์ (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน เครื่องจักรกลเกษตร (ทวิภาคี) 
- สาขาวิชา/งาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีบัณฑติ 
- สาขาเทคโนโลยสีัตวรักษ์ 
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ส่วนที่ 4 
ตารางสรุปรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายรับ         
ที ่ รายการรับ บกศ. งปม. เงินอุดหนุน รวม 
1 จากเงินงบประมาณ         
  1.1 งบดำเนินงาน           2,800,000            2,800,000  
  1.2 งบอุดหนุนรายหัว (ปวช.)           3,647,350            3,647,350  
  1.3 งบอุดหนุนรายหัว (ปวส.)           1,869,000            1,869,000  
  1.4 งบอุดหนุนรายหัว (ป.ตรี)               69,000                69,000  
  1.5 ค่าสาธารณูปโภค   -    -  
  1.6 อบรมระยะสั้น               26,000                26,000  
  1.7 โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน   -    -  
  1.8 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   -    -  
  1.9 ครุภัณฑ์ชุดวิชาสัตวศาสตร์           6,200,000            6,200,000  

รวม                  -          14,611,350                   -           14,611,350  
2 จากเงินบำรุงการศึกษา         
  2.1 ค่าลงทะเบียน ปวส. -      -  
  2.1 ค่าลงทะเบียนปริญญาตรี           542,000                542,000  
  2.2 รายได้จากงานฟาร์มและอ่ืน ๆ         1,702,680              1,702,680  
  2.3 เงินรายได้จากการใช้พ้ืนที่และอ่ืน ๆ -      -  
  2.4 บกศ.คงเหลือจากปี 2563           260,000                260,000  

รวม        2,506,480                   -                     -            2,506,480  
3 เงินอุดหนุน         
  3.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอนคงเหลือ                  -                     -                     -                     -    
  3.2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  -                     -                     -                     -    

รวมเงินอุดหนุน                 -                    -                    -                    -    
รวมรายรับ 2,506,480 14,611,350              -    17,117,830 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายจ่าย  

ที ่ รายการจ่าย บกศ. งปม. เงินอุดหนุน รวม 

1 งบรายจ่ายประจำ         
  1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)   1600,000    1,600,000 
  1.2 ค่าเดนิทางไปราชการ               600,000    600,000 
  1.3 ค่าจ้างลูกจา้งช่ัวคราว           2,342,920      1,996,080 
  1.4 ค่าประกนัสังคม             150,000      150,000 

รวม          2,146,080  2,200,000                       -    4,346,080 
2 งานการเรียนการสอน         

2.1 แผนกวิชาพืชศาสตร ์               70,000                70,000  

  

2.2 แผนกวิชาสัตวศาสตร ์               200,000                200,000  

2.3 แผนกวิชาสัตวรักษ ์               80,000                80,000  

2.4 แผนกวิชาช่างกลเกษตร               70,000                70,000  

2.5 แผนกวิชาประมง                 30,000                  30,000  

2.6 แผนกวิชาสามัญสมัพันธ ์                 20,000                  20,000  

2.7 แผนกวิชาบริหารธุรกจิ                 20,000                  20,000  

2.8 แผนกวิชาอตุสาหกรรม                 20,000                  20,000  
  2.9 ปริญญาตร ี             427,820  -                427,820 

รวม             427,820              510,000                       -              937,000  
 

3 งบพัฒนา 4 ฝ่าย         
  3.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  3.1.1 โครงการฝา่ยบรหิารทรัพยากร               150,000                150,000  
  3.1.2 วสัดสุำนักงาน               100,000                100,000  
  3.2.3 ถา่ยเอกสาร               50,000                50,000  
  3.1.4 คา่ไปรษณีย์,โทรศัพท ์                 66,000                  66,000  
  3.1.5 คา่น้ำมันเช้ือเพลิง               490,000                490,000  
  3.1.6 คา่ซ่อมแซมยานพาหนะ               50,000                50,000  
  3.1.7 คา่ซ่อมแซมเครื่องทุ่นแรง               50,000                50,000  
  3.1.8 คา่ซ่อมแซมครุภณัฑ ์               50,000                50,000  
  3.1.9 คา่ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ไฟฟา้ ประปา              350,000                350,000  

รวม                      -              1,356,000                       -              1,356,000 
 

  

3.3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3.2.1 โครงการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ               150,000                150,000  
  3.2.2 โครงการศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ   -   - 
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  3.2.3 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน   -   - 
รวม                      -                150,000                      -                150,000 

  3.3 ฝ่ายพัฒนากจิการนกัเรียนนกัศึกษา 
  3.3.1 โครงการฝา่ยพัฒนากจิการนกัเรียนนักศึกษา               450,000                450,000  
  3.3.2 อบรมระยะสั้น                 26,000                  26,000  

รวม                      -                476,000                       -                476,000 
  3.4 ฝ่ายวชิาการ               150,000                150,000  
4 รายจ่ายงานฟาร์ม               900,000                900,000  
5 โครงการปฏิรูปการศกึษาเกษตรเพ่ือชีวติ   1,839,000             1,839,000 
6 งบกลาง               762,930                762,930 
7 งบลงทุน         
  7.1 ครุภณัฑ์ 2 ชุด             6,200,000                 6,200,000  

รวมรายจ่าย          2,526,080          14,591,750             -          17,117,830 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ
 งบประมาณ

 (บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการส่งเสริม และเผยแพร่สนบัสนนุงานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ของครู

นางสาวอารียา เลนตะขบ 15,000       

2
โครงการส่งเสริม และเผยแพร่สนบัสนนุงานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ์ของนกัศึกษา

นางสาวอารียา เลนตะขบ 10,000       

3 โครงการความร่วมมือ ด้านการศึกษากบัต่างประเทศ   นางสาวเรณุกา  หนวูัฒนา 15,000       

4 โครงการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ

นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ 30,000       

5 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ 5,000        
6 โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ 10,000       
7 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถาน

ประกอบการภายในประเทศ
นายสมพงค์ ค าอุ่น 5,000        

8 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการต่างประเทศ

นางสาวเรณุกา หนวูัฒนา 5,000        

9 โครงการจัดท าแผนปฏบิติัราชการประจ าป ี นางสาคร สุทนต์ 10,000       
10 โครงการจัดหาวัสดุครุภณัฑ์งานแผน  นางสาคร สุทนต์ 10,000       
11 โครงการงานประกันคุณภาพทางการศึกษา นางอารีรัตน ์เอี่ยมอ านวย 30,000       
12 โครงการส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ นางสาวศยามล มังคลาด 5,000        
13 โครงการสนบัสนนุและอบรมวิชาชีพเกษตรในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน นางปณิตา เปีย่มจุฑา - ใช้งบระยะส้ัน

150,000    
14 โครงการศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา นางสาวศยามล มังคลาด 40,000       ภายนอก
15 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  นายสุวิชา โสรัส -

40,000      

ที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ
 งบประมาณ

 (บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการสนบัสนนุงานฟาร์ม นายอภศัิกด์ิ เกี้ยวสันเทียะ 390,000     
2 โครงการงานฟาร์มพืชไร่ นางสาคร สุทนต์ 5,000        

โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ(งานฟาร์ม) ประจ าปงีบประมาณ 2564

โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจ าปงีบประมาณ 2564

รวม

รวม



3 โครงการงานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ นายอกนษิฐ์ สุทนต์ 5,000        
4 โครงการงานฟาร์มพืชผัก นางปราณี สนธิ 5,000        
5 โครงการงานฟาร์มเหด็ นางอารีรัตน ์ เอี่ยมอ านวย 25,000       
6 โครงการงานฟาร์มไม้ผล นางวาสนา กองผัด 20,000       
7 โครงการงานฟาร์มทฤษฎใีหม่ นายสุวิชา โสรัส 5,000        
8 โครงการงานฟาร์มประมง นายวิจักร  เสาวนชิ 25,000       
9 โครงการงานฟาร์มโคเนือ้และโคพื้นเมือง นางสาวกมลชนก ฟองตระกลู 100,000     
10 โครงการงานฟาร์มโคนม นางสาวกมลชนก ฟองตระกลู 30,000       
11 โครงการงานฟาร์มแพะ-แกะ นางสาวยุพา  ชื่นเนยีม 30,000       
12 โครงการงานฟาร์มไก่ไข่ นายจรูญ นาคพันธุ์ 200,000     
13 โครงการงานฟาร์มสุกร นางพิมพ์นภา ภฆูงั 50,000       
14 โครงการผลิตน้ าด่ืม นางสาวศยามล มังคลาด 10,000       

900,000    รวม



                                                                                                                                       1 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพรง่านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารียา  เลนตะขบ 
   แผนกวิชา / งาน วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งพัฒนาประเทศเข้า
สู่ “Thailand 4.0” 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเผยแพร่ 
งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา โดยได้มีการจัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ได้จัดทำการเผยแพร่ ที่
เกิดเป็นผลผลิต ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอด และเพื่อให้การพัฒนาผลงาน และเผยแพร่ด้านนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ งานวิจัยสู่
สาธารณะชน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคร ู
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู  
 2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครู 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1) ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวน 1 ผลงาน 
 2) การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูสู่สาธารณะชน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1) ครูมีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวน 1 ผลงาน/คน 
 2) การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูสู่สาธารณะชน และได้รับการตอบกลับ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูสู่สาธารณะชน อยู่ในระดับดี 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคร ูและเผยแพร่ จำนวน 1 ผลงาน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของคร ูได้รับการพัฒนาให้สามารถเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
และนำเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 2) ครไูด้เกิดการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครู และเผยแพร่ จำนวน 1 

ผลงาน 
ผลงาน 

เชิงคุณภาพ การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครสูู่สาธารณะ
ชน อยู่ในระดับดี 

ระดับดี 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น ใคร 

จำนวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงา

น 

งบ
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เตรียมการ      -    
2. ดำเนินการ          
 2.1 เขยีนโครงการ     ครใูนวิทยาลัยฯ     
 2.2 เสนอโครงการ อนุมัต ิ     ครจูัดทำผลงาน 14,000    
 2.3 ปฏิบัติโครงการ     เผยแพร่ผลงานฯ 1,000    
3. ติดตามและประเมินผลโครงการ     ติดตามการตอบกลับ     

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุ 14,000    
ค่าใช้สอย 1,000    

รวม 15,000    
 
12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
        ลงชื่อ        อารียา เลนตะขบ                                 



                 (นางสาวอารียา เลนตะขบ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



      2 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารียา  เลนตะขบ 
   แผนกวิชา / งาน วิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อมุ่งพัฒนาประเทศเข้าสู่ 
“Thailand 4.0” 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และเผยแพร่ 
งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา โดยได้มีการจัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ได้จัดทำการเผยแพร่          
ที่เกิดเป็นผลผลิต ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอด และเพื่อให้การพัฒนาผลงาน และเผยแพร่ด้านนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ งานวิจัยสู่สาธารณะ
ชน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา  
 2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1) ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวน 1 ผลงาน 
 2) การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะชน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1) นักศึกษามีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จำนวน 1 ผลงาน/คน 
 2) การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสู่สาธารณะชน และได้รับการตอบกลับ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของครูสู่สาธารณะชน อยู่ในระดับดี 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และเผยแพร่ จำนวน 1 ผลงาน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สามารถเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
และนำเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 2) นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 



9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และเผยแพร่ จำนวน 1 
ผลงาน 

ผลงาน 

เชิงคุณภาพ การเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสู่
สาธารณะชน อยู่ในระดับดี 

ระดับดี 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น ใคร 
จำนวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เตรียมการ      -    
2. ดำเนินการ          
 2.1 เขยีนโครงการ     นักศึกษาในวิทยาลัยฯ     
 2.2 เสนอโครงการ อนุมัต ิ     นักศึกษาจัดทำผลงาน 9,000    
 2.3 ปฏิบัติโครงการ     เผยแพร่ผลงานฯ 1,000    
3. ติดตามและประเมินผล
โครงการ     ติดตามการตอบกลับ     

          
          
          
          
          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 
 
 
11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
 9,000    
ค่าใช้สอย 

    
 1,000    
ค่าครุภัณฑ์  

รวม 10,000    
12. ความสอดคล้องกับ  



  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที ่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที ่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  คุณภาพ  

และมีมาตรฐาน          
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
 
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 



                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 

        ลงชื่อ         อารียา เลนตะขบ                           
                  (นางสาวอารียา เลนตะขบ) 
                  ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เก้ียวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา      
    แผนกวิชา / งาน ความร่วมมือ  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาจนเกิดทักษะและเกิดความชำนาญ มีความรู้ที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็นผู้นำในระดับ
อาเซียนนั้น สถานศึกษาจำเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันการจัดการศึกษา ตามความพร้อม และขีดความสามารถของแต่
ละหน่วยงาน รวมถึงการระดมทรัพยากรที่หน่วยงานต่าง ๆ มีพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศเพ่ือร่วมกัน 
จัดการศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   มีหน่วยงานและสถานประกอบการต่างประเทศร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนา
ฐานการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศให้ความร่วมมือ 
 2. มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศ 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            1. ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 ราย 
         2. ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศ จำนวน 1 ราย 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาฐานการเรียนรู้  
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  

2 ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศ  
1 ราย 
1 ราย 

3 



เชิงคุณภาพ 1 มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศให้ความร่วมมือ  
2 มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศ 

1 ราย 
1 ราย 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ 15,000  บาท 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนิน 
งาน 

งบ
ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1 เสนอโครงการ          
2 ประสานงานกับหน่วยงาน          
3 จัดหาวัสดุในโครงการ          
4 จัดการลงนามความร่วมมือ          
5 สรุปและรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุจัดการลงนามความร่วมมือ 15,000    

รวม 15,000    
 

 
 
 
 
 

 12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 

   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ        เรณุกา หนูวัฒนา                                
                 (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ ,นายธนพล  อ่อนพุก 
    แผนกวิชา / งาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ที่ทันสมัย  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น  จำเป็น
จะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมจะ
สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้อย่างดี  ครูสามารถเข้าถึงสาระและสารสนเทศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการสอน  สิ่งสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ซึ่งครูสามารถสอนนักเรียนเกี่ยวกับ
วิธีค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอนแนวคิดและความรู้บางประการให้แก่นักเรียน
ในลักษณะที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  ทำให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  จำเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2. เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
คร ูผู้เรียนและ บุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

คร ูผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ทุกคน 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้แก่คร ูผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้ทุกคน 

494 คน 

4 



เชิงคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 30,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.วางแผน     คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    
2.การดำเนินงาน         
3.การติดตามประเมินผล         
4.สรุปผล         
5. รายงานผลการดำเนินงาน         

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าใช้สอย     
1.ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000    

รวม 30,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
   

       ลงชื่อ       ธนพล อ่อนพุก                            



                         (นายธนพล อ่อนพุก)  
                                                                              ผู้เสนอโครงการ    
              
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ , นายธนพล  อ่อนพุก 
    แผนกวิชา / งาน  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกระบวนการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้
เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศข้างต้นและนโยบายของรัฐบาล โดยปรับโครงสร้างหลักสูตร การศึกษาให้ทันสมัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้   
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของนักเรียน นักศึกษา 
 ในการนี้งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนแฟลตฟอร์มดิจิตอล
อาชีวศึกษา โดยในโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา 
และครูบุคลากรภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เช่น Digital Education Excellent Platform 
(Deep),www.v-cop.go.th , G-Suite และ Facebook เป็นต้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาครู และนักเรียน 
นักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนครู ในการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา 
  3. เพ่ือให้ครูและนักเรียนนักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิตอล อย่างน้อย 2 แฟลตฟอร์ม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครู และนักเรียน นักศึกษา ใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิตอล อย่างน้อย 2 แฟลตฟอร์ม 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. มีการส่งเสริมสนับสนุนครู ในการใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา 
2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนครู ในการใช้แฟลตฟอร์มดิจิตอลอาชีวศึกษา 

  3. ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู และนักเรียน นักศึกษา ใช้งานแฟลตฟอร์มดิจิตอล อย่างน้อย 2 แฟลต

ฟอร์ม 
2 แฟลตฟอร์ม 
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เชิงคุณภาพ ครู และนักเรียน นักศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

494 คน 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุดำเนินการ 5,000 บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.วางแผน     คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    
2.การดำเนินงาน         
3.การติดตามประเมินผล         
4.สรุปผล         
5. รายงานผลการดำเนินงาน         

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000    

รวม 5,000    
 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 



 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ         ธนพล อ่อนพุก                               
                     (นายธนพล อ่อนพุก) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  
   ผู้ประสานงาน นางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์ , นายธนพล  อ่อนพุก 
   แผนกวิชา / งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลได้เข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก 
สำหรับโรงเรียน องค์กร และสำนักงาน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน องค์กร และ
สำนักงาน ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และเนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตู
หรือช่องทางแรกที่บุคคลภายนอกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน องค์กร และสำนักงาน ดังนั้น  รูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และยังบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ และ 
ศักยภาพของโรงเรียน องค์กร และสำนักงานอีกด้วย 
 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.  เพ่ือดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั้งโดเมน rbcat.ac.th อย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่าง ๆ ให้กับบุคคลภายนอก 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

มีเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั้งโดเมน rbcat.ac.th ที่มปีระสิทธิภาพมากขึ้น   
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

มีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั ้งโดเมน rbcat.ac.th ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น        
เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ rbcat.ac.th ที่มีประสิทธิภาพ 1 เว็บไซต์ 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั้งโดเมน rbcat.ac.th อย่างต่อเนื่อง 
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารต่างๆให้กับบุคคลภายนอก 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ rbcat.ac.th ที่มีประสิทธิภาพ 1 เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ 
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เชิงคุณภาพ พัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ ทั้งโดเมน rbcat.ac.th ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมและผลงาน 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 10,000 บาท 10,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.วางแผน     คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    
2.การดำเนินงาน         
3.การติดตามประเมินผล         
4.สรุปผล         
5. รายงานผลการดำเนินงาน         

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าใช้สอย     
1.ค่าจัดจ้างการทำเว็บไซต ์                                       10,000    

รวม 10,000    
 
 

 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
        ลงชื่อ         ธนพล อ่อนพุก                         
                     (นายธนพล อ่อนพุก) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพงค์  คำอุ่น 
    แผนกวิชา / งาน ความร่วมมือ        
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาจนเกิดทักษะและเกิดความชำนาญ มีความรู้ที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็นผู้นำในระดับ
อาเซียนนั้น สถานศึกษาจำเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภ าครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการในประเทศ เพ่ือร่วมกันการจัดการศึกษา ตามความพร้อม และขีดความสามารถของแต่ละ
หน่วยงาน รวมถึงการระดมทรัพยากรที่หน่วยงานต่าง ๆ มีพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการในประเทศเพ่ือร่วมกันจัด
การศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   มีหน่วยงานและสถานประกอบการในประเทศร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนา
ฐานการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 6.1.1 มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศให้ความร่วมมือ 
 6.1.2 มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศ 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            6.2.1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 ราย 
           6.2.2 ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานประกอบการในประเทศ จำนวน 1 ราย 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาฐานการเรียนรู้  
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  

2 ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานประกอบการในประเทศ  
1 ราย 
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1 ราย 

เชิงคุณภาพ 1 มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศให้ความร่วมมือ  
2 มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในประเทศ 

1 ราย 
1 ราย 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ / ใช้สอย 5,000 บาท 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดำเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1 เสนอโครงการ     1 ครั้ง     
2 ประสานงานกับหน่วยงาน     1 ครั้ง     
3 จัดหาวัสดุในโครงการ     1 ครั้ง 5,000    
4 จัดการลงนามความร่วมมือ     1 ครั้ง     

5 สรุปและรายงานผล     1 ครั้ง     
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    

 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุในการจัดทำโครงการ 5,000    

รวม 5,000    
 

 
 
 

 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 

   
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ          สมพงค์ คำอุ่น                                
                     (นายสมพงค์ คำอุ่น) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 

 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศ  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา 
    แผนกวิชา / งาน ความร่วมมือ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษาจนเกิดทักษะและเกิดความชำนาญ มีความรู้ที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็นผู้นำในระดับ
อาเซียนนั้น สถานศึกษาจำเป็นจะต้องแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันการจัดการศึกษา ตามความพร้อม และขีดความสามารถของแต่
ละหน่วยงาน รวมถึงการระดมทรัพยากรที่หน่วยงานต่าง ๆ มีพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศเพ่ือร่วมกันจัด
การศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   มีหน่วยงานและสถานประกอบการต่างประเทศร่วมบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การพัฒนา
ฐานการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 6.1.1 มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศให้ความร่วมมือ 
 6.1.2 มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศ 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            6.2.1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 ราย 
           6.2.2 ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศ จำนวน 1 ราย 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาฐานการเรียนรู้  
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
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เชิงปริมาณ 1 ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
2 ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานประกอบการต่างประเทศ  

1 ราย 
1 ราย 

เชิงคุณภาพ 1 มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศให้ความร่วมมือ  
2 มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างประเทศ 

1 ราย 
1 ราย 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนิน 
งาน 

งบ
ลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1 เสนอโครงการ     1 ครั้ง     
2 ประสานงานกับหน่วยงาน     1 ครั้ง     
3 จัดหาวัสดุในโครงการ     1 ครั้ง 5,000    
4 จัดการลงนามความร่วมมือ     1 ครั้ง     
5 สรุปและรายงานผล     1 ครั้ง     

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ต่าง ๆ 5,000    

รวม 5,000    
 
 
 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 

   
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ        เรณุกา หนูวัฒนา                              
                 (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาคร  สุทนต์ 
    แผนกวิชา / งาน  วางแผนและงบประมาณ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2564-2567) เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นไปตามแผนของสถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังต้นสังกัด เป็นประจำตลอดทั้งปี จึงมีความจำเป็นใน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้การทำแผนปฏิบัติงานประจำปี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  2. เพ่ือให้การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีข้อมูลครบถ้วน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. แผนประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 เล่ม 
  2. รายงานผลการดำเนินงาน 2563 จำนวน 17 เล่ม 
 3. แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี (2564-2567) จำนวน 17 เล่ม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. ฝ่ายแผนและงบประมาณมีแผนประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สามารถควบคุมการใช้จ่ายและการ
ดำเนินงาน เป็นไปตามแผน 
  2. ฝ่ายแผนและงบประมาณรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามโครงการที่
นำเสนอประจำปี เพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 3. ฝ่ายแผนและงบประมาณมีแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2564-2567) 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ครู-อาจารย์ สามารถเขียนและนำเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2564-2567) และการประกันคุณภาพภายใน 
 
   2. ผู้บริหาร 4 ฝ่าย ควบคุมงาน/โครงการในฝ่ายที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
4 ปี และงานประกันคุณภาพภายใน 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. ครูอาจารย์ในสถานศึกษา จำนวน 31 คน 
   2. ฝ่ายบริหารของสถานศึกษา 4 ฝ่าย 
   2.1 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน 30 โครงการ 
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   2.2 ฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 17 โครงการ 
   2.3 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำนวน 15 โครงการ 
   2.4 ฝ่ายวิชาการ จำนวน 23 โครงการ 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. มีแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2564 จำนวน 17 เล่ม 
  2.  มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2564-2567) จำนวน 17 เล่ม 
 3. มีรายงานผลงานประจำปี 2563 จำนวน 17 เล่ม 
  4. มีการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ครูอาจารย์ในสถานศึกษา  

2. ฝ่ายบริหารของสถานศึกษา  
31 คน 
4 ฝ่าย 

เชิงคุณภาพ 1. โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน  
2. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (2564-2567) เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. มีรายงานผลงานประจำปี 2563 เป็นไปตามโครงการที่นำเสนอ
ประจำปี เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

85 โครงการ 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น ใคร 
จำนวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผนและนำเสนอ
โครงการ 

    1. มีแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี 
งบประมาณ 2564 
จำนวน 17 เล่ม 

    

2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์     2. มีแผนพัฒนา
สถานศึกษา 4 ปี  
(2564-2567) 

    



จำนวน 17 เล่ม 
3. ดำเนินงาน     3. มีรายงานผลงาน

ประจำปี 2563 
จำนวน 17 เล่ม 

    

4. ประเมินผลและรายงาน          
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    

 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ตลับหมึก 2 ชุด 2,000    
2. หมึกเติม 2 ชุด 1,000    
3. ถ่ายเอกสาร ทำเล่มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 2,500    
4. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 2,500    
5. ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี  
(2564-2567) 

2,000    

รวม 10,000    
 
  
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 



 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   

คุณภาพ และมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

  
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ           สาคร สุทนต์                              
                      (นางสาคร สุทนต์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 



ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์งานแผน 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาคร  สุทนต์ 
    แผนกวิชา / งาน วางแผนและงบประมาณ       
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการดำเนินงาน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความจำเป็นต้องมีวัสดุใช้ในงานและปรับปรุงสภาพ
ห้องทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานและสภาพการทำงานที่ดี เกิดประสิทธิภาพ จึงสมควรได้รับการสนับสนุน
วัสดุที่จำเป็น เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนางานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือพัฒนาระบบเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร 
  2. เพ่ือปรับบรรยากาศภายในห้อง/อาคาร ทำงานให้มีความเหมาะสม 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   มีวัสดุสิ้นเปลือง ใช้งานในงานแผน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร/ข้อมูล/โครงการ ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
  2. บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติงานฝ่ายแผน มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทำให้การจัดเก็บข้อมูล 
และการรายงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. ระบบจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมคล่องตัว 
   2. บรรยากาศภายในสถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิผลที่ดี 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. มีวัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุสำนักงาน ไว้ใช้สอยอย่างเพียงพอ 20 รายการ 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การดำเนินงานฝ่ายแผนงาน ฯ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2. มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุสำนักงาน ไว้ใช้สอยอย่างเพียงพอ 20 รายการ 

10 



เชิงคุณภาพ 1. การดำเนินงานของฝ่ายมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับดี 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผน สำรวจปัญหา 
นำเสนอโครงการ 

         

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

    -วัสดุสำนักงาน 
10 รายการ 
-วัสดุอุปกรณ์ใน
การดูแลสุขภัณฑ์ 
10 รายการ 

    

3. ดำเนินงาน          
4. ประเมินผล และรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 7,500    
2. ค่าวัสดุสำนักงาน 2,500    
     

รวม 10,000    
 

 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 

  
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 

 
        ลงชื่อ            สาคร สุทนต์                                 
                       (นางสาคร สุทนต์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 



 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีรัตน์  เอ่ียมอำนวย 
   แผนกวิชา/งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  เนื่องด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษาเป็นกฎหมายที่ให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561และดำเนินการประกาศรับรองและตรวจสอบโดยสำนักมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
  สถานศึกษามีระดับคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ระดับยอดเยี่ยม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  มีระดับคุณภาพสถานศึกษายอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายนอก 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   มีระดับคุณภาพสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของ สมศ. 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   มีระดับคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ร้อยละ 90 
7. พื้นที่ดำเนินการ อาคาร อกท. 34 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ระดับคุณภาพสถานศึกษายอดเยี่ยม 
 2. มีคุณภาพสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาร้อยละ 90 

2. มีระดับคุณภาพสถานศึกษายอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของ สมศ. 
 

เชิงคุณภาพ   

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 30,000 บาท 

 

 
 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการใน 
ไตรมาส () หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

11 



1 2 3 4 เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ          
2. ดำเนินการพัฒนา          
3. ประเมินคุณภาพ          
4. เผยแพร่บุคคลภายนอก          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. วัสดุสำนักงาน 15,000    

- หมึกปริ้นเตอร์ปารเทอร์ 5,000    
- กระดาษสติ๊กเกอร์ 300    
- กาแฟ 500    
- ขนม 500    
- โอวัลติน 200    
- ข้าวกลางวัน 40 กล่อง 3,200    
- กระดาษ A4 2,400   20 รีม 
- กระดาษปกสี 800   4 รีม 
- ไส้แฟ้ม 500    
- คลิปหนีบกระดาษ 1,000   5 กล่อง 
- กระดาษกาวสองหน้า 200   2 ม้วน 
- เยื้อกาว 300   3 ม้วน 
13. มีดคัดเตอร์ 100    

ค่าใช้สอย 
1. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม 3,000   รูปเล่ม 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 4,000    
ค่าครุภัณฑ์  
1. ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 5,000    
2. จอคอมพิวเตอร์ 1 จอ 3,000    

รวม 30,000    
 
 
 
 
 
 
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 



 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   

คุณภาพ  และมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  

 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 



 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
 

        ลงชื่อ  อารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย                            
              (นางอารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย) 
             ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ  งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศยามล  มังคลาด 
   แผนกวิชา / งาน  ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ได้มาตรฐานในการผลิตเพ่ือการค้า มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถ
พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเพ่ือฝึกทักษะเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบในการผลิตเพ่ือการค้าที่ได้มาตรฐาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการดำเนินธุรกิจการผลิตเพื่อการค้า 
  2. ผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบธุรกิจได้อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้าได้ต่อเนื่องตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินธุรกิจการผลิตเพ่ือการค้าได้ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้าได้อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
   2. ฝึกทักษะนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อย 10 คน 
7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

เกิดธุรกิจการผลิตเพ่ือการค้าต่อเนื่องเป็นฟาร์มต้นแบบ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นการค้า 

2. นักศึกษาเข้าฝึกทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า 
1 ผลิตภัณฑ์ 

10 คน 
เชิงคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 5,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ งบลงทุน งบ งบเงิน



ดำเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุน 
1. เขียนโครงการ          
2. จัดซื้อวัสดุ      5,000    
3. ดำเนินการผลิต          
4. จัดจำหน่าย          
5. สรุปผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. วัสดุสนับสนุนการทำโครงการ 5,000    

รวม 5,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 
 
               

      มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  



                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   

 
        ลงชื่อ         ศยามล มังคลาด                               
                   (นางสาวศยามล มังคลาด) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 



                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1.  ชื่อโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศยามล มังคลาด 
    แผนกวิชา/งาน นโยบาย 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้าน
ธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์ การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือนำความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ต่อไปในอนาคต 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือบ่มเพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจเดิม 
 2. สร้างผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจในสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 มีการดำเนินธุรกิจภายในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 ธุรกิจ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. มีการดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 25 คน 
 2. นักศึกษาสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 25 คน 
  2. นักศึกษาสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ 
7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถบ่มเพาะวิสาหกิจในสถานศึกษาแก่ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีได้ไม่น้อยกว่า 25 คน 

 2. นักศึกษาสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจได้ อย่างน้อย 3 ธุรกิจ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 



เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 
2. นักศึกษาสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจ อย่างน้อย 

25 คน 
 

3 ธุรกิจ 
เชิงคุณภาพ 1. มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 40,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ ✓    1 แผน     
2. จัดอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

✓    1 ครั้ง 5,600    

3. จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทำ
โครงการธุรกิจ 

✓ ✓ ✓ ✓  34,400    

4. ประเมินโครงการ    ✓      
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 40,000    

 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. ภายนอก อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. วัสดุสนับสนุนการทำโครงการ  34,400    
2. วัสดุจัดอบรม  2,000    
ค่าใช้สอย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600    

รวม 40,000    
 
 

12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน          
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 
 
 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 



                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
        ลงชื่อ            ศยามล มังคลาด                                   
                    (นางสาวศยามล  มังคลาด) 
                   ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1.  ช่ือโครงการ  ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวิขา  โสรัส 
    แผนกวิชา / งาน  นโยบาย 
 

2.  ความสำคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล   
กฟผ. ได้ดำเนินโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  สร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการจำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้แทนสารเคมี  
ในการดำเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน  เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  นอกจากนี้ยัง
คัดเลือกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจวบจนปัจจุบันต้นแบบทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ร่วมมือกับ สอศ. ในการนำโครงการชีววิถีฯ เข้าดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี วิทยาลัยประมง วิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างดี ในแต่ละปีสามารถสร้างเครือข่าย และขยายผลได้ไม่น้อยกว่า 120 ชุมชน 50 โรงเรียน และประชาชนทั่วไป
กว่า 100,000 คน  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้ร่วมกับ กฝผ. ในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็น
โครงการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ  
(EM)  ทดแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมให้คนรู้จักพอมีพอใช้ พ่ึงพาตนเองได้ ทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ลดการใช้
สารเคมี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีการส่งเสริมให้ใช้ใน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการปลูก
พืช กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำและกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือทำการเผยแพร่กระบวนการ    
ชีววิถี ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน และชุมชน ,เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับโครงการชีววิถี ฯ ,เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโครงการชีววิถี ฯ และเพ่ือสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1. เพ่ือทำการเผยแพร่กระบวนการชีววิถี ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียน และชุมชน 
3.2.  เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับโครงการชีววิถี ฯ 
3.3.  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโครงการชีววิถี ฯ 
3.4.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

4.  ผลผลิต (Output) 
งานชีววิถีฯเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 

5..  ผลลัพธ์ (Outcomes) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกคนมีความพึงพอใจและมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน

ภายนอกและภายในสถานศึกษา  



 

6.  เป้าหมาย 
6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน และชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเผยแพร่ขยายผลได้ 

6.1.2  มีกระบวนการพัฒนาเครือข่ายโครงการชีววิถี ฯ 
6.2   เป้าหมายเชิงปริมาณ 

            6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียน และชุมชน ที่นำกระบวนการทาง
ชีววิถี ฯ ไปใช้ไม่น้อยกว่า 20 คน 

6.2.2   โรงเรียนและชุมชนที่นำกระบวนการชีววิถี ฯ ไปใช้  ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน 
6.2.3  มีงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน  2 ชิน้ 

7.  พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วิทยาลัยฯมีงานชีววิถี ฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 

 

9.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 

และชุมชน  ที่นำกระบวนการทางชีววิถี ฯ  
2.  โรงเรียนและชุมชนที่นำกระบวนการชีววิถี ฯ  ไปใช้  
3.  มีงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

20  คน 
30  ครัวเรือน 

1 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 
และชุมชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถเผยแพร่ขยายผลได้ 
2.  มีกระบวนการพัฒนาเครือข่ายโครงการชีววิถี ฯ 

 

เชิงเวลา 1 ปีการศึกษา 2564 1  ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดซื้อ /จัดจ้าง 65,000 

 
 

10.  สรุปขั้นตอน / วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน / 
วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส  ( / ) 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร/จำนวน/
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบราย 
จ่ายอ่ืนๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ    /      
2. ดำเนินการตาม
โครงการ 

/ / / /  65,000    

3. สรุปผลการดำเนิน    /      



โครงการ 
          

รวมเงินประมาณรวมทั้งโครงการ ฯ 65,000    
 
11.  งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ฯ  
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม.ภายนอก อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 40,000    
   1. ค่าวัสดุ 4 กิจกรรม 5,000    
   2.  ค่าวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5,000    
   3.  ค่าวัสดุซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า
และเครื่องมือการเกษตรและโรงเรือน 

5,000    

   4.  อุปกรณ์และวัสดุการเกษตร 40,000    
ค่าใช้สอย     
  1. ค่าจ้างซ่อมแซมท่ีพักอาศัย 5,000    
  2. ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือน 5,000    
ค่าครุภัณฑ ์     
      
รวม 65,000    
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ             สุวิชา โสรัส                               
                        (นายสุวชิา โสรสั) 
                ผู้เสนอโครงการ 



 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ สนับสนุนงานฟาร์ม 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 
    แผนกวิชา/งาน ฟาร์มและโรงงาน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  การเรียนการสอนด้านวิชาชีพ สิ่งสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุตามเป้าหมายคือ จะต้องมี
วัสดุฝึกอย่างเพียงพอให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะ นอกเหนือจากมีครูผู้รู้จริงแล้ว งานฟาร์มที่เพียงพอต่อผู้เรียน
จึงมีความจำเป็นที่จะสนองตอบต่อกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพื่อสนับสนุนงานฟาร์มให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาโดย
คำนึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   นักเรียนนักศึกษาได้มีฟาร์มในการฝึกทักษะอย่างเพียงพอ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ทักษะ ความชำนาญในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและผู้ใช้บริการ
เกิดความพอใจ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาของตนเองเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. นักเรียน นักศึกษา มีสถานที่ฝึกทักษะ 313 คน/ปี 
   2. เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษาดูงาน 500 คน/ปี 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ  

2. เกษตรกรผู้สนใจศึกษาดูงาน 
313 คน 
500 คน 

เชิงคุณภาพ มีงานฟาร์มที่พร้อมให้นักศึกษาเข้าฝึกอย่างเพียงพอ 15 ฟาร์ม 

1 



เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  104,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. ประชุมวางแผน จัดสรร
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

    หัวหน้างานฟาร์ม
แต่ละฟาร์ม ครู 
คนงานฟาร์มทุก
คน 

    

2. ดำเนินการ         
3. ติดตามผล         
4. ประเมินผลสรุป         

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 104,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารสัตว์ 80,000    
2. ค่าปุ๋ย 5,000    
3. ค่าเวชภัณฑ์ 5,000    
4. ค่าพันธุ์สัตว์ 10,000    
5. ค่าพันธุ์พืช 2,000    
6. ค่าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ 2,000    

รวม 104,000    
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 



 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ     อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ                                
                 (นายอภิศักดิ์ เก้ียวสันเทียะ) 
               ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มพืชไร่ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาคร  สุทนต์ 
    แผนกวิชา/งาน ฟาร์มและโรงงาน     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานฟาร์มคืองานที่เป็นธุรกิจ เป็นกิจการทั้งหลายที่จัดทำในฟาร์ม มีผลโดยตรงทำให้เกิดคุณค่าทาง
การศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยตรง มีความสามารถในการผสมผสานความรู้ด้าน
อาชีพเกษตรให้เป็นผู้มีความสามารถก้าวออกไปสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพทำฟาร์มอิสระได้ด้วยความ
มั่นใจ งานฟาร์มพืชไร่ได้จัดขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชาการผลิตพืชไร่ วิชาปฏิบัติงานเกษตร และวิชา
ทักษะวิชาชีพเกษตร และยังเป็นแหล่งให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า ทำโครงการฝึกทักษะและเพ่ิม
ประสบการณ์ในด้านการผลิต การจำหน่ายอย่างครบวงจร จัดว่าเป็นโครงการฟาร์มสาธิตของสถานศึกษา          
ซึ่งตอบสนองนโยบายของสถานศึกษาใน พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนางานฟาร์มพื้นฐานเพื่อฝึก
ทักษะการเรียนการสอนและเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเกษตรด้านพืชไร่ ฝึกนิสัยและทักษะในการ
ทำงาน โดยเน้นการผลิตพืชไร่ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษเป็นที่ยอมรับจากชุมชน  ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งความรู้ด้านฟาร์มต้นแบบ และตอบสนองยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ และความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาและเป็นโครงการฟาร์มสาธิตของสถานศึกษา 
  2. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา 
  3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ ทำโครงการของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ 
  4. ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาและยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ของรัฐบาล 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน 
  2. ผลิตต้นพันธุ์ไผ่จำนวน 100 ต้น 
  4. ผลิตพืชไร่ตามฤดูกาล 1-2 ชนิด 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตพืชไร่ จำนวน 50 คน 
  2. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการผลิตพืชไร่ 
  3. สามารถผลิต ผลผลิตพืชไร่ได้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของชุมชน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์จำนวน 50 คน 
7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. มีรายรับจากการผลิตและจำหน่ายผลผลิตเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท 
  2. นักศึกษาในวิชาที่เก่ียวข้องมีทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตพืชไร่ จำนวนประมาณ 50 คน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

2. ผลิตต้นพันธุ์ไผ่จำนวน  
4. ผลิตพืชไร่ตามฤดูกาล 

50 คน 
100 ต้น 
1-2 ชนิด 

เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตพืชไร่ 
2. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการผลิตพืชไร่ 
3. สามารถผลิตผลผลิตพืชไร่ได้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชน 

จำนวน 50 คน 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น ใคร 

จำนวน ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงา

น 
งบลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผนงานและนำเสนอ
โครงการ 

         

2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์     ค่าใช้จ่าย จำนวน 
5,000 บาท 

    

3. ดำเนินงาน     นักศึกษาสาขาพืช
ศาสตร์ จำนวน 50 คน 

    

4. ประเมินผลและรายงาน          
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    

 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ปุ๋ยคอก 3,000    
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว 1,000    
3. คราด 10 อัน 1,000    

รวม 5,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 



  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 



  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ        สาคร สุทนต์                            
                     (นางสาคร สุทนต์) 
              ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



            
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอกนิษฐ์  สุทนต์ 
    แผนกวิชา/งาน ฟาร์มและโรงงาน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีฟาร์มเพื่อใช้ฝึก
นักศึกษาในการผลิตดูแลรักษาการขยายพันธุ์และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการตกแต่งสถานที่ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. ใช้เป็นสถานที่ฝึกใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะนักศึกษาด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
  2. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนการสอนให้พืชศาสตร์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   -ผลิตและดูแลรักษาพันธุ์ไม้ประดับในเรือนเพาะชำ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. ใช้ฝึกทักษะด้านการผลิตและดูแลรักษาพ้ืนที่ไม้ประดับ 
  2. นักศึกษาพืชศาสตร์และนักศึกษาที่เรียนวิชาการปฏิบัติงานเกษตร 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    -มีพันธุ์ไม้ประดับไว้ฝึกทักษะนักศึกษาและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    -มีพันธุ์ไม้ประดับไว้ฝึกนักศึกษาอย่างดี 2,000 กระถาง 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  -เรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีพันธุ์ไม้ประดับไว้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ 
  2. นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านพืชประดับตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ พันธุ์ไม้ประดับ 2,000 กระถาง 
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เชิงคุณภาพ พันธุ์ไม้สมบูรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2,000 กระถาง 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดซื้อวัสดุฝึก     2 ครั้ง 5,000    
2. ฝึกทักษะ          
          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุปลูกพันธุ์ไม้ 5,000    
     
     
     

รวม 5,000    
 
  
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ        อกนิษฐ์ สุทนต์                                 
                    (นายอกนิษฐ์ สุทนต์) 
               ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มพืชผัก 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปราณี สนธิ 
    แผนกวิชา / งาน ฟาร์มและโรงงาน     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานฟาร์มถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนนักศึกษา เกษตรที่จะได้เรียนรู้ทางด้านองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ งานฟาร์มพืชผักจึงเป็นแหล่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านพืชผัก สำหรับใช้ในการเรียนการ
สอนและเป็นช่องทางที่จะเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนและในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปนอกจากนั้นยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา 
  2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชผักแก่ผู้ที่สนใจ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   ฝึกทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  มีรายได้ให้แก่วิทยาลัย ฯ อย่างน้อย 10,000 บาท 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับพืชผัก 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านพืชผัก 140 คน 
   2. มีรายได้ให้แก่สถานศึกษา 10,000 บาท 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ได้รับทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับพืชผัก 
  2. มีรายได้ให้แก่สถานศึกษา 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จำนวนนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ 

2. มีเงินรายได้ให้แก่สถานศึกษา 
10,000 บาท 

150 คน 
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เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจมีทักษะและประสบการณ์  

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 5,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการเสนอ     1 ครั้ง     
2. เขียน สผ.1 งานฟาร์ม     2 ครั้ง     
3. ดำเนินการจัดซื้อ     2 ครั้ง     
4. ดำเนินการผลิตพืชผัก     30 ครั้ง     
5. สรุป และรายงานผล     1 ครั้ง     

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุ 5,000    

     
รวม 5,000    

 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ           ปราณี สนธิ                          
                    (นางสาวปราณี สนธิ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มเห็ด 
    ผู้ประสานงาน นางอารีรัตน์  เอี่ยมอำนวย 
    แผนกวิชา/งาน  ฟาร์มและโรงงาน      
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีพันธกิจของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และฟาร์มต้นแบบให้ได้มาตรฐาน    
จึงต้องพัฒนางานฟาร์มเห็ดให้ได้มาตรฐาน GAP และเพ่ือทักษะของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับเห็ด 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนางานฟาร์มเห็ด 
  2. เพ่ือผลิตและจำหน่าย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. มีก้อนเห็ด จำนวน 5,500 ก่อน และมีรายได้จากการจำหน่าย 40,000 บาท 
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะนักศึกษา 
 5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. รายรับจากการจำหน่ายผลผลิต 40,000 บาท 
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ฟาร์มต้นแบบ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. เปอร์เซ็นต์ก้อนเสีย 2 % 
    2. เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. มีรายได้ 40,000 บาท 
   2. ฝึกทักษะนักเรียนนักศึกษา จำนวน 50 คน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. จำนวนก้อน 15,500 ก้อน 
 2. ฝึกทักษะนักศึกษา 50 คน 
 
 
 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ก้อนเชื้อเห็ด 

2. รายได้จากการจำหน่าย 
15,000 ก้อน 
34,000 บาท 

เชิงคุณภาพ   
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เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 17,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ          
2. จัดซื้อวัสดุ     จัดซื้อวัสดุ 

ไตรมาสละ1 ครั้ง 
    

3. การจัดจำหน่าย     ส่งขายได้ทุกไตร
มาส 

    

4. สรุปโครงการ          
          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ     
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
-  ขี้เลื่อย 17,000   1คันรถ 
- ค่าคอขวด     
- รำละเอียด     
- ดีเกลือ     
- ยิปซั่ม     
- ภูไมท์     
- ปูนขาว     
- ใบมีดเครื่องตัดหญ้า     
- สายคันเร่ง     
- ลูกปืน     
- อ่ืน ๆ     

รวม 17,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 



 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 

 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ     อารีรัตน์ เอ่ียมอำนวย                            
                 (นางอารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 

 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 



           
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มไม้ผล 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวาสนา กองผัด 
    แผนกวิชา/งาน ฟาร์มและโรงงาน 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานฟาร์มถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนนักศึกษาเกษตรที่จะได้เรียนรู้ด้านองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ งานฟาร์มไม้ผลจึงเป็นแหล่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านไม้ผลในการจัดการเรียนการสอน
และเป็นช่องทางที่จะเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนและในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป นอกจากนั้นยังเป็น
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 . เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษา 
2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านไม้ผลแก่ผู้ที่สนใจ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   - นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ทางด้านไม้ผล 
 - ผลผลิตของฟาร์มไม้ผล 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  5.1 นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติในฟาร์มไม้ผลมีความรู้ ทักษะประสบการณ์สามารถ
นำไปประกอบอาชีพได้ 
 5.2 จำหน่ายผลผลิต และต้นพันธุ์ไม้ผลมีรายได้ให้แก่วิทยาลัย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    - นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านไม้ผล 
  - ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปราศจากสารพิษเพ่ือจำหน่ายแก่ผู้บริโภค 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เข้ามาฝึกปฏิบัติ 150 คนต่อปี 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
  - แปลงงานฟาร์มไม้ผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตไม้ผลเพ่ือสามารถ
นำไปประกอบอาชีพ 
  8.2 ส่งรายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ 30,000 บาท 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฝึกทักษะประสบการณ์ 

2. สร้างรายได้ให้แก่วิทยาลัยฯ 
150 คน 

30,000 บาท 
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เชิงคุณภาพ 1. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
2. ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัย 

150 คน 
       ทุกชนิด 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปีงบประมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณในการดำเนินโครงการ 20,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการเสนอ          
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์          
3. ดำเนินงานตามแผน          
4. ประเมินผลสรุปและรายงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตไม้ผล 17,000    
ค่าต้นพันธุ์ไม้ผลชนิดใหม่ๆ 3,000    

รวม 20,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 
 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ         วาสนา กองผัด                           
                     (นางวาสนา กองผัด) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 



................................................................................ ...  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 



7 
โครงการ/กิจกรรม  ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1.  ช่ือโครงการ   งานฟาร์มทฤษฏีใหม่ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวิขา  โสรัส 
    แผนกวิชา / งาน ฟาร์มและโรงงาน  
 

2.  ความสำคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล   
 เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการ 

และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนว
ทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม 
เฉพาะในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ 
คือ แบบพ้ืนฐาน กับ แบบก้าวหน้า ได้ดังนี้ความพอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่  ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น  ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตาม
อัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพ่ือใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน 
และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ  พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าว
ในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้  
พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจำวัน 
หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย  พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือน
อ่ืนๆ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  ได้มี โครงการทฤษฏีใหม่เป็นโครงการตามศาสตร์ของพระราชา        
(ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่เป็นแบบอย่างอันดีต่อการทำกิจกรรมด้านการประกอบอาชีพเกษตรที่จะเป็นแบบอย่างให้
นักเรียนนักศึกษาในโครงการ ฯ ควบคู่กับการเรียนการสอนและ ได้เห็นเป็นแบบอย่างและน้อมนำไปปฏิบัติต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  ทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากโครงการ ฯ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ต่อไป 
3.3 เพ่ือให้นักเรียน - นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตตั้งแต่เริมต้นจึงถึงกระบวนการจำหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 
4.  ผลผลิต (Output) 

4.1  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน 
4.2  นักเรียน – นักศึกษานำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับชุมชนและโรงอาหารปฏิรูปของวิทยาลัย ฯ 

 
 

 
5..  ผลลัพธ์ (Outcomes) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 5.1  สร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการตามแนวพระชารดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9            
แก่ นักเรียน – นักศึกษาเพ่ือนำไปปฏิบัติ 
6.  เป้าหมาย 

6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

http://pirun.kps.ku.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


6.1.1  นักเรียน – นักศึกษามีความรู้  ทักษะในการดำเนินโครงการ 
6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

6.2.1  นักเรียน – นักศึกษา  จำนวน  50 คน 
6.2.2  มีรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมโครงการ ฯ  เป็นเงิน  2,500 บาท  

7.  พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 - 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1  นักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
3.2  นักเรียน - นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากโครงการ ฯ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ต่อไป 
3.3  นักเรียน - นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตตั้งแต่เริมต้นจึงถึงกระบวนการจำหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตร 
 

9.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  นักเรียน – นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

2.  ผลิตข้าวเปลือก 
3.  ผลิตผักปลอดสารพิษ 

50 คน 
1,000  กิโลกรัม 

40  กิโลกรัม 
เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน – นักศึกษาฝึกทักษะประสบการณ์ ด้าน

การทำนาข้าวและปลูกผักปลอดสารพิษ 
2.  มีรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ฯ 

50 คน 
 

2,500  บาท 
เชิงเวลา 1 ปีการศึกษา 2564 1  ปีการศึกษา 

เชิงค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 5,000 
 

 
 
 
 
 
10.  สรุปขั้นตอน / วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน / 
วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส  ( / ) 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร/จำนวน/
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดำเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบราย 
จ่ายอ่ืนๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ    /      
2. ดำเนินการตาม
โครงการ 

/ / / /  5,000    

3. สรุปผลการดำเนิน    /      



โครงการ 
รวมเงินประมาณรวมทั้งโครงการ ฯ 5.000    

11.  งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ฯ  
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
  1.  เมล็ดพันธ์ข้าวปลูก 1,000    
  2.  เมล็ดพันธุ์ผัก 1,000    
  3.  ปุ๋ยอินทร ์ 1,000    

4.  อุปกรณ์ระบบน้ำ/ให้ปุ๋ย 1,000    
ค่าใช้สอย     
  1.  ค่าจ้าง 500    
  1.  ค่าจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 500    
ค่าครุภัณฑ ์     
     
รวม 5,000    

 
 

 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ            สวุิชา โสรัส                              
                        (นายสุวชิา โสรสั) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 



ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 
 

 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ  งานฟาร์มประมง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิจักร  เสาวนิช 
    แผนกวิชา / งาน  ฟาร์มและโรงงาน      
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นกิจกรรมทางการเกษตรด้านสัตวศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่สามารถ
นำไปประกอบอาชีพสำหรับผู้สนใจโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี           
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบให้พร้อมใช้งานและทันสมัยสามารถใช้เป็นฟาร์มตัวอย่างในการเพาะเลี้ยงน้ำ
แบบพัฒนา ตามมาตรฐาน GAP และ COC สามารถใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีผลผลิตปลาได้แก่          
ปลาแฟนซีคาร์ฟ และปลาทอง เป็นผลตอบแทนทางตรง ตลอดจนผลพลอยได้ต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ือพัฒนาฟาร์มประมงให้มีคุณภาพตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นงานฟาร์มต้นแบบ 
 3.2 เพ่ือให้เป็นฟาร์มตัวอย่างของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา 
 3.3 เพ่ือปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   โครงการประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ผลผลิตปลา จำนวน 600 กก. คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นฟาร์มประมงต้นแบบ สามารถตอบสนองกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     สามารถพัฒนาฟาร์มประมง ไปสู่รูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบพัฒนา 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ผลผลิต ปลาเนื้อ 600 กก. คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท 
7. พื้นที่ดำเนินการ  พ้ืนที่ฟาร์มประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผลผลิตปลาเนื้อ จำนวน 800 กก. คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผลผลิตปลาเนื้อ 

รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 
600 กก. 

30,000 บาท 
เชิงคุณภาพ งานฟาร์มประมงมีคุณภาพตามหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นงานฟาร์ม  
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ต้นแบบ 
เชิงเวลา สามารถดำเนินการเลี้ยงปลา จำนวน 2 รุ่น/ปี 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมี

ผลกำไรจากการเลี้ยง 
25,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

10.1 เขียนโครงการ พร้อมทั้ง
ออกแบบการพัฒนาโครงการ
นำเสนอวิทยาลัยฯ 

    โครงการได้รับ
ความเห็นชอบ 

-    

10.2 วางแผนและจักเตรียม
วัสดุ เพ่ือดำเนินการปรับปรุง
ระบบ 

    ปรับปรุงบ่อและ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จ 

1,500    

10.3 เตรียมน้ำและตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ 

    น้ำมีคุณภาพ
เหมาะสมในการ
เลี้ยงปลา 

500    

10.4 ดำเนินการเลี้ยงปลาและ
สัตว์น้ำอื่นๆ พร้อมทั้งจับ
ผลผลิตตามระยะเวลาที่กำหนด 

    เลี้ยงปลาดุกและ
ปลาอ่ืนๆ  

23,000    

10.5 รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการประจำเดือน 

    รายงานผลทุก
เดือน 

    

10.6 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 

    สรุปผลการ
ดำเนินตาม
กำหนด 

    

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. พันธุ์ปลา 4,000    
2. อาหารปลา 19,000    
3. เชือกไนล่อน 200    
4. กากชา 500    
5. ยาและเคมีภัณฑ์ 300    



6. ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1,000    
รวม 25,000    

 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   คุณภาพ 

และมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 



 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 

         
    
ลงชื่อ             วิจักร เสาวนชิ                                 

                        (นายวิจักร เสาวนิช) 
                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



9 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มโคเนื้อและโคพ้ืนเมือง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลชนก   ฟองตระกูล 
    แผนกวิชา / งาน ฟาร์มและโรงงาน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ฟาร์มโคเนื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นงานฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาสัตวรักษ์ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีนักศึกษาใช้
ฟาร์มเป็นที่ฝึกภาคปฏิบัติการณ์ไม่น้อยกว่า 100 คน นอกจากนี้ผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานฟาร์มยังสามารถ
จำหน่ายเป็นรายได้ของวิทยาลัยฯ อีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 2.  เพ่ือเป็นการหารายได้เข้าวิทยาลัยฯ 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
 1.  นักศึกษา เกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ 
 2.  ลูกโคขุน 
 3.  โคขุน 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 1.  นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกิดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 2.  โคขุนส่งตลาด  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1.  นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกิดความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

     2.  มีการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของฟาร์มโคเนื้อ 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เลี้ยงแม่โคเนื้อ จำนวน 25 ตัว ผลิตลูกโคเนื้อ ได้จำนวน 20 ตัว 
2. นักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน/ป ี

 

7. พื้นที่ดำเนินการ  ฟาร์มโค แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกิดความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 2.  เลี้ยงแม่โคเนื้อ จำนวน 25 ตัว ผลิตลูกโคเนื้อ ได้จำนวน 15 ตัว 



 3.  ทำให้มีโคขุนส่งตลาด มีรายได้ 150,000 บาท ต่อปี 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. เลี้ยงลูกโคเนื้อ  

2. นักศึกษาใช้ฟาร์มโคเนื้อฝึกภาคปฏิบัติ 
15 ตัว/ปี 

100 คน/ปี 

เชิงคุณภาพ 1.  นักศึกษาทั้งระดับ ปวช.และระดับปวส. เกิดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพต่อไปในอนาคต 

100 คน/ปี 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าใช้สอย 
100,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

เขียนและนำเสนอโครงการ      - - - - 
เตรียมโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์          
คัดเลือกพันธุ์เพ่ือปรับปรุงพันธุ์          
จัดเตรียมอาหาร ยาและเวชภัณฑ์      100,000    
ดำเนินการเลี้ยง      - - - - 
สรุปผลโครงการ      - - - - 

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000    
 

 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 

1. อาหารข้นเสริม 
2. อาหารเสริม เช่น แร่ธาตุก้อน 
3. อาหารหยาบ เช่น ฟาง 
4. เวชภัณฑ์ประจำฟาร์ม 

20,000 
6,000 
50,000 

      4,000 

   

ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอก 20,000    



รวม 100,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                          1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                           1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที่  3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ให้มี  คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน
ท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                          ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
เกษตร 
                      กลยุทธ์ที่ 
                         1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 



                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 
 
 

         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
 
 
        ลงชื่อ       กมลชนก ฟองตระกูล                                
                (นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล) 
                 ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
     
 



10 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ  งานฟาร์มโคนม 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกมลชนก   ฟองตระกูล 
    แผนกวิชา / งาน  ฟาร์มและโรงงาน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ฟาร์มโคนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นงานฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาสัตวรักษ์ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีนักศึกษาใช้
ฟาร์มเป็นที่ฝึกในภาคปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถจนเกิดความชำนาญ  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 2.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
 1.  นักศึกษา เกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม 
 2.  ลูกโคนม 
 3.  แม่โครีดนม 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 1.  ฟาร์มโคนมเป็นฐานเรียนรู้ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 2.  มีแม่โครีดนม  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1.  นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เพ่ือเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพต่อไปใน   

 อนาคต 
      2.  มีการเลี้ยงโคนมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของฟาร์มโคนม 

 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เลี้ยงแม่โคนม จำนวน 3 ตัว ผลิตลูกโคนม ได้จำนวน 2 ตัว 
2. มีแม่โครีดนม  2 ตัว 
3. นักศึกษา ฝึกปฏิบัติจริง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน/ปี 

7. พื้นที่ดำเนินการ  ฟาร์มโค แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักศึกษาเกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์เก่ียวกับการเลี้ยงโคนม เพ่ือเป็นพื้นฐานการประกอบ 

    อาชีพต่อไปในอนาคต 



 2.  เลี้ยงแม่โคนม จำนวน 3 ตัว ผลิตลูกโคนม ได้จำนวน 2 ตัว 
 3.  มีแม่โครีดนม 2 ตัว 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ผลิตลูกโคนม 

2. นักศึกษาใช้ฟาร์มโคนมฝึกภาคปฏิบัติ 
2 ตัว/ปี 

50 คน/ปี 

เชิงคุณภาพ 1.  นักศึกษา เกิดความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยง        
โคนม เพ่ือเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

50 คน/ปี 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่าวัสดุ 

2. ค่าใช้สอย 
30,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดำเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ 
รายจ่าย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

เขียนและนำเสนอโครงการ      - - - - 
เตรียมโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์      -    
จัดเตรียมอาหาร ยาและเวชภัณฑ์      30,000    
ดำเนินการเลี้ยง      - - - - 
สรุปผลโครงการ      - - - - 

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000    
 
 
 
 
11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 

1. อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ 50,000    
รวม 50,000    

 
12. ความสอดคล้องกับ  



  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                          1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                           1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที่  3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ให้มี  คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน
ท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                          ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
เกษตร 
                      กลยุทธ์ที่ 
                         1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 



              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน  
                        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
 
 
        ลงชื่อ       กมลชนก ฟองตระกูล                                 
               (นางสาวกมลชนก ฟองตระกูล) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ งานฟาร์มแพะ แกะ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา ชื่นเนียม 
    แผนกวิชา / งาน ฟาร์มและโรงงาน 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทางด้านสัตวศาสตร์ ตามมาตรฐานที่ 2 มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ที่มีวัสดุฝึกเป็นสัตว์เล็ก แพะ แกะ ให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกและเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเลี้ยงดู 
แพะ แกะ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือจัดการงานฟาร์มแพะแกะเป็นวัสดุฝึกให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 2.  เพ่ือเป็นรายได้สถานศึกษาใช้ในการจัดการสอนอาชีวศึกษาด้านสัตวศาสตร์ 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป 
4. ผลผลิตโครงการ(Output) 
 - จำนวน ลูกแพะ ลูกแกะ 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 - มีรายได้สถานศึกษาในการจำหน่าย แพะรุ่น แกะรุ่น 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      - มีแพะ แกะที่แข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เป็นวัสดุฝึก 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    - จำนวนลูกแพะ ลูกแกะ ที่เป็นผลผลิต 

7. พื้นที่ดำเนินการ  งานฟาร์ม แพะ แกะ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สามารถเพ่ิมจำนวนแพะ แกะ ในฝูง ได้มากข้ึน 
 2.  มีรายได้สถานศึกษา จากการจำหน่ายแพะ แกะ 
 
 
 
   

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. จำนวนลูกแพะ แกะ ที่ผลิต  

เชิงคุณภาพ อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์  



เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 100,000 100,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการ      - - - - 
2. ดำเนินงานตามโครงการ          

-จัดซื้อ          
-ดำเนินงานตามโครงการ      100,000    
-ดูแลจัดการฟาร์มในด้านอาหาร
สัตว์ สุขภาพ จัดจำหน่าย 

     - - - - 

3. สรุปผลและรายงานผล      - - - - 
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000    

 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารสัตว์ 
2. ค่าเวชภัณฑ์ 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในฟาร์ม 
4. ค่าอาหารเสริม 
5. ค่ายาสุขาภิบาล 

21,700 
2,500 
2,800 
2,000 
1,000 

 

 
 

  

ค่าใช้สอย     
รวม 30,000    

 
12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                          1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                           1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที่  3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ให้มี  คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน
ท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                           8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                           9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
เกษตร 
                      กลยุทธ์ที่ 
                         1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศ
และต่างประเทศ 



                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน  
                        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 

        ลงชื่อ         ยุพา ชื่นเนียม                                
                   (นางสาวยุพา ชื่นเนยีม) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1.  ชื่อโครงการ  การเลี้ยงไก่ไข่ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน ฟาร์มและโรงงาน       
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในสถานการณ์ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้รับนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาใน
แต่ละปี จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งต้องซื้อผลผลิตประกอบอาหารให้กับนักศึกษารับประทาน  โดยเฉพาะไขไ่ก่
ในหนึ ่งปี ต ้องใช้ไข่ไก่ไม่ต ่ำกว่า 30,000 ฟอง นอกจากนี ้บ ุคลากรและบุคคลภายนอกรอบ วิทยาลัยฯ             
ความต้องการไม่ต่ำกว่า ปีละ 50,000 ฟอง และงานฟาร์มสัตว์ปีกของวิทยาลัยโดยเฉพาะฟาร์มไก่ไข่ยังต้องใช้เป็น
แหล่งศึกษาฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอีกด้วยดังนั้นจึงได้ทำโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ือเป็นที่ฝึกทักษะประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา 
  3.2 เพ่ือเป็นการหารายได้เข้าวิทยาลัยโดยเลี้ยงไก่ไข่ 300 ตัว    
  3.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   4.1 นักศึกษาเข้าฝึกทักษะประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 50 คน 
 4.2 ไก่ไข่จำนวน 300 ผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 80,000 ฟอง 
 4.3 บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 10 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  5.1 นักศึกษาผ่านการฝึกทักษะ 
 5.2 ผลิตไข่ท่ีมีคุณภาพ ใหม่สด 
 5.3 บุคคลภายนอกและนักศึกษามีความพึงพอใจ  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.1.1 นักศึกษาผ่านการประเมินในรายวิชาทางด้านสัตว์ปีกไม่น้อยกว่า 50 คน 
   6.1.2 ได้ไข่ไม่ต่ำกว่า 75 % 
  6.1.3 อัตราการเลี้ยงรอดไม่ต่ำกว่า 85  % 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   6.2.1 นักศึกษา ได้ปฏิบัติจริง จำนวน 50 คน/ปี 

6.2.2 เลี้ยงไก่ไข่ 60 สัปดาห์ จำนวน 300 ตัว ผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 80,000 ฟอง 
7. พื้นที่ดำเนินการ ฟาร์มสัตว์ปีกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักศึกษาผ่านการประเมินในรายวิชาทางด้านสัตว์ปีกไม่น้อยกว่า 15 คน 
  8.2 มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 232,000 บาท 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
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เชิงปริมาณ นักศึกษา ได้ปฏิบัติจริง 
ผลผลิตไข่ไก่  

50 คน/ปี 
82,000  ฟอง 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาผ่านการประเมินในรายวิชาทางด้านสัตว์ปีก 
ผลผลิตไข่ไก่ 
อัตราการเลี้ยงรอด 

50 คน 
75 % 
85 % 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 200,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เตรียมโรงเรือน     1 หลัง     
2. เตรียมการจัดซื้อไก่สาว     300 ตัว 50,000    
3. จัดการเลี้ยงดูไก่ไข่     300 ตัว 150,000    
4. สรุปโครงการ          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 200,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ค่าพันธุ์ไก่ไข่สาว300 ตัว 50,000    
2. ค่าอาหาร 400 ถุง 150,000    
3. ค่ายาเวชภัณฑ์     
4. ค่าวัสดุ     

รวม 200,000    
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
 

 

        ลงชื่อ         จรูญ นาคพันธุ์                            
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
               ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
............................................................... ....................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ โครงการเลี้ยงสุกร 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิมพ์นภา  ภูฆัง 
   แผนกวิชา/งาน ฟาร์มและโรงงาน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามระบบการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเกษตร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถือได้ว่างานฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นสถานที่สำคัญต่อระบบการเรียน
การสอนของนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกความรู้ ทักษะ ต่าง  ๆ เป็นพ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต งานฟาร์มเลี้ยงสุกรจึงเป็นงานฟาร์มที่มีความสำคัญระดับต้นๆ ต่อระบบการเรียน
การสอนดังกล่าว จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพ่ือฝึกความรู้ ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
 2.  เพ่ือผลิตลูกสุกรขุนจำหน่าย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1.  นักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้ ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร 
 2.  ลูกสุกรขุน 
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 1.  นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกิด
ความรู้และทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 2.  ลูกสุกรขุนส่งตลาดเพ่ือจำหน่าย 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1.  นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เกิดความรู้และทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
   2.  ลูกสุกรหย่านมไม่น้อยกว่า 10 ตัวต่อครอก 
   3.  สุกรที่เลี้ยงมีอัตราการตายน้อยกว่า 5 % 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. ผลิตลูกสุกรอย่างน้อย 2 รุ่นต่อปี 
   2. นักเรยีน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติในระดับ ปวช. 200 คน และระดับ ปวส. 100 คน 
7. พื้นที่ดำเนินการ ฟาร์มสุกร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียน นักศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเกิดความรู้
และทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 2.  ทำให้มีลูกสุกรส่งตลาดเพ่ือจำหน่ายไม่น้อยกว่า 80 ตัวต่อปี 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผลิตลูกสุกรอย่างน้อย 2 รุ่นต่อปี 

นักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติในระดับ ปวช. 200 คน และระดับ ปวส. 
100 คน 

1. รุ่น 
2. คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เกิดความรู้และทักษะ 
เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ 
2.  ลูกสุกรหย่านมไม่น้อยกว่า 10 ตัวต่อครอก 
3.  อัตราการตายของสุกรน้อยกว่าร้อยละ 

 

เชิงเวลา ผลิตลูกสุกร รุ่นละ 6 เดือน (2 รุ่นต่อปี) เดือน/ ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย มีต้นทุนการผลิตตลาดโครงการไม่เกิน 50,000 บาท บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย 
เช่น ใคร 

จำนวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ 
รายจ่ายอ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนและนำเสนอ
โครงการ 

     - - - - 

2. เตรียมโรงเรือน วัสดุ
อุปกรณ์ 

     -    

3. จัดหาพันธุ์สุกร      -    
4. จัดเตรียมอาหาร ยาและ
เวชภัณฑ์ 

     50,000    

5. ดำเนินการเลี้ยง      -    
6. สรุปผลโครงการ      -    

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000    
11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ 50,000 - -  

รวม 50,000 - -  
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 



 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 



         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ          พิมพ์นภา ภูฆัง                              
                      (นางพิมพ์นภา ภูฆัง) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการผลิตน้ำดื่ม 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศยามล  มังคลาด 
   แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ด้วยวิทยาลัยฯ มีนักศึกษา บุคลากร ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำดื่ม เพ่ือบริโภคอย่างมีมาตรฐาน ตรงตาม
ข้อกำหนด วิทยาลัยฯ จึงต้องมีระบบบริหารจัดการระบบน้ำดื่ม เพ่ือบริการได้อย่างเพียงพอทั่วถึง และได้มาตรฐาน
สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเหลือจำหน่ายในระบบหยอดตู้ได้อีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือผลิตน้ำดื่มระบบอาร์โอ ให้บริการนักศึกษาและบุคลากร  
2. เพ่ือจำหน่ายน้ำดื่มระบบอาร์โอ ระบบหยอดเหรียญในราคาถูก เพ่ือบุคลากรในเวลาหลังราชการ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. มีน้ำดื่มระบบอาร์โอที่สะอาด ปลอดภัย บริการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5,000 ลิตร 
2. มีน้ำดื่มท่ีเหลือจากการบริโภคสามารถจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,500 บาท  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักศึกษา บุคลากรได้รับบริการน้ำดื่มอาร์โอที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการบริโภคภายในวิทยาลัย 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีน้ำดื่มระบบอาร์โอที่ได้คุณภาพ ถูกต้องตามข้อกำหนด สะอาด ปลอดภัย 
2. สามารถบริการนักศึกษาและบุคลากรได้อย่างดี 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. สามารถผลิตน้ำดื่มอาร์โอสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร 
2. สามารถผลิตน้ำดื่มเพ่ือจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท/เดือน 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถบริการน้ำดื่มให้นักศึกษา บุคลากร ไม่น้อยกว่า 600 คน 
2. มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มในระบบอาร์โอไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 

 
 
 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ผลิตน้ำดื่มระบบอาร์โอสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร และ
สามารถจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 170 ลิตร 

5,000 ลิตร 



เชิงคุณภาพ สามารถให้บริการน้ำดื่มได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามระบบมาตรฐาน
น้ำดื่มบริโภค 

5,000 ลิตร 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผนในการผลิตน้ำดื่ม
อาร์โอเพ่ือรองรับสวัสดิการ
นักศึกษาและบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

    วางแผนการผลิต
น้ำต่อวัน/
สัปดาห์/เดือน ให้
เพียงพอ 

    

2. ตรวจซ่อม บำรุง ระบบกรอง
น้ำอาร์โอ 

    ตรวจซ่อมบำรุง
ทุก ๆ ไตรมาส 

10,000    

3. วางแผนและจ่ายน้ำตาม
ระบบท่อ 

    จ่ายน้ำเพียงพอ
กับความต้องการ
ของบุคลากร 

    

4. ประเมินผลโครงการ          
5. สรุปผลโครงการ          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงน้ำดื่มระบบอาร์โอ 8,000    
ค่าใช้สอย 
ค่าแรงตรวจซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 2,000    

รวม 10,000    
 
12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 



                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 



        ลงชื่อ         ศยามล มังคลาด                                 
                   (นางสาวศยามล มังคลาด) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ)            (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
 ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                             รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 





ที่ ชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ

นางสาวปราณี สนธิ 5,000           

2 โครงการพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะฯ นางสาวปราณี สนธิ 500             
3 โครงการพัฒนานเิทศการเรียนการสอน นางสาวปราณี สนธิ 1,000           
4 โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง นางสาวอารียา เลนตะขบ 3,000           
5 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นางสาวอารียา เลนตะขบ 15,000         
6 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับฝีมือ

เทคนคิและเทคโนโลยี
นายจรูญ นาคพันธุ์ 12,000         

7 โครงการส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวเรณุกา หนวูัฒนา 8,000           
8 โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ นายจรูญ นาคพันธุ์ 15,000         
9 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ นายจรูญ นาคพันธุ์ 18,000         
10 โครงการการบริหารงานชมรมวิชาชีพ นายจรูญ นาคพันธุ์ 18,000         
11 โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวชิาชีพให้ได้มาตรฐาน นายจรูญ นาคพันธุ์ 43,000         
12 โครงการการมอบประกาศนยีบตัรผู้ส าเร็จการศึกษา นายจรูญ นาคพันธุ์ 7,500           
13 โครงการศึกษาดูงานของนกัศึกษา นายจรูญ นาคพันธุ์ งบอุดหนนุ
14 โครงการผลิตและใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน นายสงวนศักด์ิ มณีล  า 4,000           

150,000      
15 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์ นางวาสนา กองผัด 70,000         
16 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ นายสมพงค์ ค าอุ่น 200,000       
17 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวรักษ์ ว่าที่ร.ต.หญิงระพีพร แพงไพรี 80,000         
18 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลเกษตร นายสุวิชา  โสรัส 70,000         
19 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาประมง นายภทัระ เรืองอินทร์ 30,000         
20 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นางสาววราภรณ์  ทับทิมทอง 20,000         
21 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ นางพรทิพย์ มังคลาด 20,000         
22 โครงการการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรม นางปณิตา เปีย่มจุฑา 20,000         
23 โครงการการเรียนการสอนปริญญาตรี ว่าที่ร.ต.หญิงระพีพร แพงไพรี 427,820       

937,820      

โครงการฝ่ายวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2564

รวม

รวม



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี สนธิ 
    แผนกวิชา / งาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ และนโยบายกรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้
สถานศึกษาคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญนั้น  
จะต้องเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานและเป็นการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
สายอาชีพให้ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  วิทยาลัย ฯ ถือเป็นแหล่งของการจัดการและเรียนรู้ที่สำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นระบบ  
โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้แล้วสามารถไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมได้ตรงกับความต้องการของตลาด  
การจัดทำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย ฯ และสถานประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 
2. เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีงานทำตรงกับความต้องการของภาคเกษตรกรรม 
3. เพ่ือให้ผลผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะให้ตรงกับความต้องการของภาคเกษตรกรรม  
4. เพ่ือจัดทำแผนการเรียนแบบฐานสมรรถนะทางสายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคเกษตรกรรม 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ  จำนวน  ๑๒  วิชา       
  2. นักเรียน นักศึกษาเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วจบออกไปมีงานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดเรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วเป็นที่ต้องการของภาคเกษตรกรรม  จำนวน     
5  สาขาวิชา มากกว่าร้อยละ ๖๐ 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    1. จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ     
    2. ทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  
    3. นักศึกษามีความรู้ความสามารถหลังจากการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
   
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพสาขาละ ๓ วิชา จำนวนสถานประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 
๑๐ แห่ง 

1 



7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา 
2.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพสาขาละ ๓ วิชา จำนวนสถาน

ประกอบการเข้าร่วมมากกว่า ๑๐ แห่ง 
 

เชิงคุณภาพ 1.จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการทำความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
2. นักศึกษามีความรู้ความสามารถหลังจากการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 5,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

เสนอแผนการดำเนินงาน          
จัดฝึกอบรม          
ดำเนินงานตามแผน          
ติดตามผลการดำเนินงาน          
สรุปผลการดำเนินงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
วัสดุในการดำเนินโครงการ 5,000    

รวม 5,000    
 



12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 



 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ            ปราณี สนธิ                              
                     (นางสาวปราณี สนธิ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาการเขียนแผนการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     ผู้ประสานงาน   นางสาวปราณี สนธิ 
     แผนกวิชา / งาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดใช้หลักสูตรใหม่ ปี 2563 ทำให้กระบวนการจัดการ
เรียนการ สอนต้องปรับตาม ในการจัดการเรียนการสอนของครูต้องปรับแผนการสอนตามหลักสูตรที่ประกาศใช้
ใหม่ ดังนั้นฝ่ายวิชาการ จึงเร่งเห็นความจำเป็นตังกล่าวเพ่ือให้ครูก้าวทันต่อโลกการเปลี่ ยนจึงจัดอบรมเซิง
ปฏิบัติการการเขยีนแผนการเรียนการสอน ของหลักสูตร ปี 2563 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 สร้างประสิทธิภาพกระบวนการสอนของครู 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
ครูทุกคนมีแผนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ครูจำนวน 40 คน มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวซ. ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูจำนวน 40 คน มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวซ. ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูจำนวน 40  คน มีแผนการสอนตามหลักสูตร  ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ครูทุกคนมีแผนการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูจำนวน 40 คน มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวซ.  

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 
จำนวนแผนการ
เรียนรู้ 80 % 

ครูจำนวน 40 คน มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวซ.  
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 

เชิงคุณภาพ ครูจำนวน 40 คน มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวซ.  
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 

 

ครูจำนวน 40 คน มีการจัดทำแผนการสอนในรายวิชาหลักสูตร ปวซ.  
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 500 บาท 

2 



 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

เสนอแผนการดำเนินงาน          
จัดฝึกอบรม          
ดำเนินงานตามแผน          
ติดตามผลการดำเนินงาน          
สรุปผลการดำเนินงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 500    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
เอกสารการอบรม 500    

รวม 500    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ           ปราณี สนธิ                                
                     (นางสาวปราณี สนธิ) 



                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ชื่อโครงการ พัฒนานิเทศการเรียนการสอน 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปราณี สนธิ 
    แผนกวิชา / งาน  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
   การจัดการเรียนการสอนนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของสถานศึกษา เนื่องจากเป็นงานและหน้าที่หลักในการ
พัฒนาหลักสูตรรวมไปถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายหลักของสถานศึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามนโยบายของสถานศึกษาจึงต้องมีการ
ประเมินการสอนของครูผู้สอนทุกท่านในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูทุกแผนกวิชา เพ่ือนำไปสู่คุณภาพ
การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำข้อมูลไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน และนำผลไปพัฒนาด้าน
หลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
     2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนของครูแต่ละท่านในแต่ละแผนกวิชา 
      3. เพ่ือนำผลไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูในสถานศึกษา 
     4. เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
  ครูผู้สอนทุกท่านที่ได้รับการประเมิน จำนวน 8 แผนกวิชา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทั้ง 8 แผนกวิชา 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ครูผู้สอนที่ได้รับการประเมินนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     ครูผู้สอนจำนวน 35 คน 
7. พื้นที่ดำเนินการ  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
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เชิงปริมาณ ครูจำนวน 35 คน ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน  
ครูจำนวน 35 คน มผีลการนิเทศ 

เชิงคุณภาพ ครูจำนวน 35 คน ได้รับการนิเทศทุกคนในภาคเรียนที่ 1  
ครูจำนวน 35 คน ได้รับการนิเทศทุกคนในภาคเรียนที่ 2 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ   1,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

เสนอแผนการดำเนินงาน          
จัดฝึกอบรม          
ดำเนินงานตามแผน          
ติดตามผลการดำเนินงาน          
สรุปผลการดำเนินงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 1,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
เอกสารการอบรม 1,000    

รวม 1,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 



           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ         ปราณี สนธิ                                
                   (นางสาวปราณี สนธ)ิ 



              ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอารียา  เลนตะขบ 
   แผนกวิชา / งาน วัดผลและประเมินผล 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีสร้างผู้เรียนนักปฏิบัติการ โดยจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้นำเอาความรู้อันเป็นสากล
ในทางทฤษฎีและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู ้ มี ทักษะ และประสบการณ์รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์สามารถนำไปประกอบ อาชีพได้ มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนนัก
ปฏิบัติการ ประเภทเกษตรกรรม ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนที่จบหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี   
ทุกคนมีคุณภาพตรงตาม มาตรฐานวิชาชีพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงจัดทําโครงการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริงให้กับนักเรียน/นักศึกษาทุกคน โดยจัดกิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงทุกระดับชั้น    
ที่จะจบหลักสูตรทุกหลักสูตรสาขาวิชา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือดำเนินการสอบระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง  
ครอบคลุม 
  2. เพื่อดำเนินการจัดสอบวัดผลการเรียนประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั ่วถึง 
ครอบคลุม และเสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลการเรียนประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และเสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งสถานศึกษา  
  2. ได้ดำเนินการสอบระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง  
ครอบคลุม  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาผ่านการสอบวัดผลการเรียนประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที ่เปิดสอนอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และเสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งสถานศึกษา 
 2. นักศึกษาผ่านการสอบระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาผ่านการสอบวัดผลการเรียนประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และเสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งสถานศึกษา 100 %  
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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  ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2563 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ดำเนินการสอบระหว่างเรียน ประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง  
ครอบคลุม 
  2. ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลการเรียนประจำภาคเรียนของครูประจำวิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และเสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งสถานศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - ผู้เรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ปีการศึกษา 2563 483 คน 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาผ่านการสอบวัดผลการเรียนประจำภาคเรียนของครูประจำ
วิชาที่เปิดสอนอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสร็จสิ้นพร้อมกันทั้ง
สถานศึกษา 100 % 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 3,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น ใคร 
จำนวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.วางแผนโครงการ          
2. ประชุมจัดสรรงบให้แต่ละ
แผนกในการจัดสอบ 

    
วางแนวทางการ
สอบร่วมกัน 

    

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะจัด
สอบ 

    
คำสั่งสอบ 2563     

4. ดำเนินการจัดทำตาม
โครงการ     

นักศึกษา
ดำเนินการสอบ
ครบทุกคน 

    

5. สรุปผลการสอบ 
    นักศึกษาสอบผ่าน 

100 % 
    

6. ประเมินผลปรับปรุง          
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 3,000    

 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 



 3,000    
รวม 3,000    

 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

         
 
                                                                         ลงชื่อ        อารียา เลนตะขบ                               
                 (นางสาวอารียา เลนตะขบ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
................................................................................ ...  ................................................................................. 
 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   ผู้ประสานงาน นางสาวอารียา  เลนตะขบ 
   ตำแหน่ง ครู 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีสร้างผู้เรียนนักปฏิบัติการ โดยจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้นำเอาความรู้อันเป็นสากล
ในทางทฤษฎีและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู ้ มี ทักษะ และประสบการณ์รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์สามารถนำไปประกอบ อาชีพได้ มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชา  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้เรียนนักปฏิบัติการ ประเภท
เกษตรกรรม ได้ตระหนักถึงคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนที่จบหลักสูตรในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกคนมีคุณภาพตรงตาม 
มาตรฐานวิชาชีพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงจัดทําโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา
ทุกคน โดยจัดกิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 กับนักศึกษา ที่จะจบหลักสูตรทุก
หลักสูตรสาขาวิชา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือดำเนินการจัดสอบภาคปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  
  2. เพ่ือดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
 3. เพ่ือดำเนินการจัดทำสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. ได้ดำเนินการจัดสอบภาคปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  
  2. ได้ดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักศึกษาผ่านผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 
 2. จัดทำสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3และปวส.2 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        นักศึกษาผ่านผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  100 % 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2563  
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ดำเนินการจัดสอบภาคปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2  
  2. ได้ดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
 3. จัดทำสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2563 164 คน 

เชิงคุณภาพ - นักศึกษาผ่านผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น  
ปวช.3 และ ปวส.2  100 % 

 

เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 15,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น ใคร 
จำนวน ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.วางแผนโครงการ          
2. ประชุมจัดสรรงบให้แต่ละ
แผนกในการจัดสอบ 

    
วางแนวทางการ
สอบร่วมกัน 

    

3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะจัด
สอบ 

    
คำสั่งสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 2563 

    

4. ดำเนินการจัดทำตาม
โครงการ     

นักศึกษา
ดำเนินการสอบ
ครบทุกคน 

    

5. สรุปผลการสอบ 
    นักศึกษาสอบผ่าน 

100 % 
    

6. ประเมินผลปรับปรุง          
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000    

 
 
 
 
 
 
11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าใช้สอย 
- อุปกรณด์ำเนินการสอบ 15,000    

รวม 15,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 



 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 
 
 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 



         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ        อารียา เลนตะขบ                              
                 (นางสาวอารียา เลนตะขบ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 

     
ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับเทคนิคและเทคโนโลยี 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน   อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัด
การศึกษาวิชาชีพที ่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดย
ผู ้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การวัดผลและการประเมินผลเพ่ือ
มุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ ให้เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที่
ใช้เทคนิคในการทำงาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะในไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตาม
มาตรฐานของการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั ้น ๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ิมสถานประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 
 3.2 เพ่ิมจำนวนนักศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
 3.3 สร้างความเข้าใจระบบทวิภาคีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและสถานประกอบการ 
 3.4 สร้างขวัญกำลังใจให้สถานประกอบการ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   4.1 นักศึกษามีความสนใจและเข้าร่วมระบบทวิภาคีร้อยละ 20  
 4.2 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  5.1 นักศึกษามีความรู้มีทักษะในระดับฝีมือและ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีตรงตามมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.1.1 นักศึกษามีความรู้มีทักษะในระดับฝีมือและ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีตรงตาม
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  6.1.2 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   6.2.1 นักศึกษา ปวส.  สาขาวิชาสัตวศาสตร์    30   คน 
     สาขาวิชาพืชศาตร์ 10   คน 
     สาขาวิชาสัตวรักษ์ 30   คน 
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     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  5  คน 
     สาขาวิชาช่างกลเกษตร      5  คน     
  6.2.2 นักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์   10 คน       

6.2.3 สถานประกอบการเพิ่ม 3 สถานประกอบการ 
6.2.4 มอบโล่เชิดชูเกียรติให้สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 สถานประกอบการ 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และสถานประกอบการ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักศึกษามีความรู้มีทักษะในระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีตรงตามมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  8.2  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับที่ดี 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาปวส.  สาขาวิชาสัตวศาสตร์    

  สาขาวิชาพืชศาตร์  
  สาขาวิชาสัตวรักษ์  
  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
  สาขาวิชาช่างกลเกษตร            
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์  
สถานประกอบการเพ่ิม  

    33    คน 
    10 คน 
    30   คน  
     5  คน     
     5    คน 
    10   คน 
30 สถานประกอบการ 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรู้มีทักษะในระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับ
เทคโนโลยีตรงตามความมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับที่ดี 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 12,000 บาท 

 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย 
เช่น ใคร 

จำนวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. สำรวจความพร้อม      1-2 ครั้ง     
2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)     1ครั้ง     
3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการ     1ครั้ง     
4. ประชาสัมพันธ์แนะแนวผู้เรียน
ผู้ปกครอง สถานประกอบการ 

    1-2ครั้ง     

5. คัดเลือกผู้เข้าเรียน     1ครั้ง     



6. ทำสัญญาการฝึกอาชีพ     1ครั้ง     
7. ปฐมนิเทศผู้เรียน/การประชุม
ผู้ปกครอง 

    1ครั้ง 2,000    

8. จัดการเรียนการสอน/การฝึกอาชีพ     1ครั้ง     
9. นิเทศการจัดการเรียนการสอน     เดือนละครั้ง     
10.วัดผลและการประเมินผลรายวิชา     1ครั้ง     
11.การสำเร็จการศึกษา     1ครั้ง     
12.ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา     1ครั้ง     
13.สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ประจำปี 

    1ครั้ง     

14.มอบโล่เชิดชูเกียรติให้สถาน
ประกอบการ 

     10,000    

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 12,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าเอกสาร     
ค่าโล่เชิดชูเกียรติ 10,000    
ค่าอาหารว่าง 2,000    
อ่ืน ๆ     

รวม 12,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ          จรูญ นาคพันธุ์                                 
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 



                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
............................................................... ....................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา 
   แผนกวิชา / งาน ฝ่ายวิชาการ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๖๙ ดังนั้น การพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีความสามารถทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าด้านแรงงานให้เป็นที่ต้องการทั้งตลาดไทยและตลาดแรงงานสากล แต่เนื่องด้วยนักเรียน นักศึกษาร่วมถึง
บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ค่อยก ล้าแสดงออกทางทักษะการพูด
ภาษาต่างประเทศเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลและส่งเสริมความสามารถนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทัศนคติที่ดีเห็นความสำคัญและในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษามีความสามารถและกล้าแสดงออกในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศมากข้ึน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น  
  2. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในสังกัดมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในการส่ือสารมากขึ้น  
  3. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับดี 
  4. นักเรียน ครู ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงอยู่ในระดับดี 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     ผู้บริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
   2. ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษามีความสามารถและ
กล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากข้ึน 

7 



7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีเห็นความสำคัญและในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
  2. นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามารถและความกล้าแสดงออกในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม คล่องแคล่ว ร้อยละ 80 
2. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการเรียนในวิทยาลัย ฯ ร้อยละ 80 

80% 
 

80% 

เชิงคุณภาพ 1. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม คล่องแคล่ว  
2. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการเรียนในวิทยาลัย ฯ  

80% 
 

80% 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 8,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

         

2. ผลิตหรือจัดหาสื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

         

3. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร  

         

4. รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ครู 
บุคลากรนักเรียนและนักศึกษา 

         

5. ประเมินและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

         

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 8,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย แหล่งค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 



งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 8,000    

รวม 8,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 



กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

    
     
                                                                                        เรณุกา หนูวัฒนา                                 
                 (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น .................................................... ....... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนางานฝ่ายวิชาการ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายวิชาการ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 หมวด 1 ข้อ 12 ให้บริหารจัดการงานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกและเอ้ือต่อการจัดการอาชีวศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
รองรับการบริหารจัดการงานในฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน เกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ  

3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักศึกษา ผู้ปกครอง และครู บุคลากรภายในวิทยาลัย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   งานในฝ่ายวิชาการมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 90  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้รับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของฝ่ายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  งานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการมีความพร้อมในการให้บริการกับนักศึกษา ครู และบุคลากร ตลอดจน
ผู้ปกครองที่มาติดต่องานในฝ่าย   
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  งานต่าง ๆในฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนาตามภาระหน้าที่ ร้อยละ 80  
7. พื้นที่ดำเนินการ   
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  งานต่าง ๆ ในฝ่ายวิชาการมีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ภาระงานฝ่ายวิชาการได้รับการพัฒนา 80 % 
เชิงคุณภาพ มีความพร้อมในการให้บริการ 90 % 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน 15,000 บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงินอุดหนุน 

8 



1. วางแผนงาน          
2. ดำเนินการ          
3. ติดตามผล          
4. สรุปรายงานผล          
          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
-ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000    
ค่าใช้สอย 
     
     
ค่าครุภัณฑ ์
-ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 5,000    

รวม 15,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 
 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 



กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ         จรูญ นาคพันธุ์                               
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
.............................................................. .....................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 



     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1.  ชื่อโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายวิชาการ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการวิชาการ
และวิชาชีพให้กับท้องถิ่นและชุมชนไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี โดยให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการของแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางานที่เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินการสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมารองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  3.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 เพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและสาขางาน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่าย เข่าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 60 
  2. จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 60 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ท้องถิ่นและชุมชนมีความพึงพอใจในการบริการวิชาการวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพใน
ท้องถิ่นและชุมชน  
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. จำนวนครูและบุคลากรทุกฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
    2. จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูและบุคลากรทุกฝ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพตามสาขาวิชา 
  2. นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาและสาขางาน 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จำนวนครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 60 % ขึ้นไป  

จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 60 % ขึ้นไป 
50 คน 
400 คน 

9 



เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากร นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพตามโครงการที่กำหนดของสาขา 

10 โครงการ 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน 18,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผนงาน          
2. ดำเนินการ          
3. ติดตามผล          
4. สรุปรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 18,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุสาขาวิชาพืชศาสตร์ 36,000    
ค่าวัสดุสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 36,000    
ค่าวัสดุสาขาวิชาสัตวรักษ์ 36,000    
ค่าวัสดุสาขาวิชาช่างเกษตร 36,000    
ค่าวัสดุสาขาวิชาผลิตสัตว์น้ำ 36,000    

รวม 18,000    
 

 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 



 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ         จรูญ นาคพันธุ์                             
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ  การบริหารงานชมรมวิชาชีพ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน  รองผู้อำนวยการ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสถาน
ประกอบการ ท้องถิ่นและชุมชน จะต้องมีการฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักศึกษาในการทำงานร่วมกัน
เป็นทีมในการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ตามสาขาวิชา และสาขางาน ภายใต้การควบคุมดูแลของครูที่ปรึกษา 
ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือรองรับการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
  2. เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาในการทำงานเป็นทีม 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  นักศึกษาได้รีบการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 70 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    นักศึกษาทุกชั้นปี ได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม ตามชมรมวิชาชีพ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. นักศึกษาได้เข้าร่วมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    2. มีจำนวนโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตของชมรมวิชาชีพ อย่างน้อย 2 โครงการต่อปี 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. มีชมรมวิชาชีพเป็นของสาขาวิชา และสาขางานที่ได้มาตรฐาน 
  2. มีจำนวนผลงานโครงการของชมรมวิชาชีพ อย่างน้อย 2 โครงการ/ปี 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ ร้อยละ 80 470 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม 5 ชมรม 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน 18,000 บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบดำเนินงาน งบลงทุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 
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1. วางแผนงาน          
2. ดำเนินการ          
3. ติดตามผล          
4. สรุปรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 18,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุชมรมพืชศาสตร์ 3,600    
ค่าวัสดุชมรมสัตวศาสตร์ 3,600    

ค่าวัสดุชมรมสัตวรักษ์ 3,600    
ค่าวัสดุชมรมช่างเกษตร 3,600    
ค่าวัสดุชมรมผลิตสัตว์น้ำ 3,600    

รวม 18,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 



 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ          จรูญ นาคพันธุ์                               
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
.............................................................. .....................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 



                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
   แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายวิชาการ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งรายวิชา สาขาวิชา และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาเพ่ือให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของนักศึกษาและเป็นที่ศึกษา
ดูงานของชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุน 
การจัดทำแหล่งเรียนรู้ของรายวิชา สาขาวิชา และงานที่เก่ียวข้อง ให้มีความโดเด่นต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ได้มาตรฐานด้านวิชาชีพเกษตร 
  2. เพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษาดูงานของนักศึกษา ชุมชน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านวิชาชีพ 1-2 แห่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

  มีความพึงพอใจ จากผู้รับบริการที่เข้ามาศึกษาดูงานในระดับดี (3.51 ขึ้นไป) 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามสาขาวิชา และรายวิชา 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพเกษตรอย่างน้อย 1-2 แห่ง 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานองค์กร และชุมชน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 – 2 แห่ง 2 ห้อง 
เชิงคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 2 สาขาวิชา 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน 43,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
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ฯลฯ 
1. วางแผนงาน          
2. ดำเนินการ          
3. ติดตามผล          
4. สรุปรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 43,000    
11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
 43,000    
ค่าใช้สอย 
     
ค่าครุภัณฑ ์
     

รวม 43,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมนิที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 



กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ         จรูญ นาคพันธุ์                               
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 

 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 



    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ การมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจรูญ  นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายวิชาการ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัย ฯ จัดให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติประวัติของผู้สำเร็จ
การศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติปฏิบัติดี ตลอดจนยกย่องผู้ที่ทำกิจกรรมเด่นให้กับวิทยาลัย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ร้อยละ 95 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ร้อยละ 95 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. อย่างมีคณุภาพ และมีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรม 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    มีนักศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ร้อยละ 95 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักศึกษาได้รับใบประกาศนียบัตรทุกแผนกวิชา 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 อย่างมีคณุภาพ  
เชิงเวลา เดือนเมษายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย 7,500 บาท 

 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

12 



1. วางแผนดำเนินการ          
2. ดำเนินงานโครงการ          
3. ติดตามประเมินผล          
4. สรุปและรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 7,500    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
 7,500    
ค่าใช้สอย 
     
ค่าครุภัณฑ ์
     

รวม 7,500    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 



กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ         จรูญ นาคพันธุ์                              
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 



           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรูญ นาคพันธุ์ 
    แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายวิชาการ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้สถานศึกษา นำนักศึกษาไปศึกษาดู
งานในรูปแบบของอาชีพต่าง ๆ ทางด้านสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้นำ
ข้อมูลมาพิจารณาตัดสินใจในอาชีพที่ตนเองชอบและสนใจแต่ละชั้นปี ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำโครงการนี้ขึ้นมา
รองรับในปีการศึกษา 2564 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นรูปแบบการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
  2. เพ่ือให้นักศึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสาขางานที่ตนเองชอบและสนใจ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   จำนวนนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  จำนวนนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาและสาขางานที่ตนเองชอบ และสนใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาและสาขางานที่ตนเองชอบ และสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต   
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    จำนวนของนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและเลือกเรียนตรงตามสาขาวิชาที่ตนเองชอบและสนใจ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จำนวนของนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานภาครัฐและเอกชน  จำนวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาและสาขางานที่ตนเองชอบ และ

สามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต 
 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ งบอุดหนุน 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ งบลงทุน งบ งบเงิน
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ดำเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุน 
1. เสนอโครงการ          
2. ดำเนินงานติดต่อ
ประสานงานและดูงาน 

         

3. ประเมินผล          
4. สรุปรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ    งบอุดหนุน 
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าใช้สอย     
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  ใช้งบอุดหนุน   

รวม  ใช้งบอุดหนุน   
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 



 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ         จรญู นาคพันธุ์                                 
                     (นายจรูญ นาคพันธุ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
    ลงชื่อ          ลงชื่อ 
           (นายจรูญ นาคพันธุ์)                     (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
     ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   



                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 





ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
 

งบประมาณ
 (บาท)

หมายเหตุ

1 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นายสุเมธ  พรมมา 20,000      มีเงินพัฒนา-
2 โครงการแขง่ขนักฬีาภายในและภายนอก นายสุเมธ  พรมมา 20,000      ผู้เรียนสนับสนุน
3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด นายสุเมธ  พรมมา 10,000      
4 โครงการงานปกครองนักศึกษา นายสุเมธ  พรมมา 10,000      
5 โครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา วา่ที่รต.ญ.สายน้้าผ้ึง ศรีต่างวงศ์ 10,000      
6 โครงการงานแนะแนว นางจันทร์เพ็ญ ธรรมสังวาลย์ 10,000      รวมการปฐมนิเทศ
7 โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส้าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2562 นางจันทร์เพญ็ ธรรมสังวาลย์ 20,000      
8 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา -
9 โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา 50,000      
10 โครงการวันส้าคัญ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา 25,000      
11 โครงการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา 200,000    
12 โครงการงานสวัสดิการพยาบาล นางสาวเขมณัฏฐ์  อ่อนละมัย 10,000      
13 โครงการชมรมดนตรีไทยและนันทนาการ นางพรทิพย์ มังคลาด 5,000        
14 โครงการพัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายวิจักร เสาวนิช 60,000      
15 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีรวมใจบริจาคโลหิตนางสาวเขมณัฏฐ์  อ่อนละมัย -

450,000    

โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564

รวม



-



                                                                                                                                    1 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ชื่อโครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ,ระดับภาค/ระดับชาติ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นาย สุเมธ พรมมา 
   แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   

   กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนั กศึกษา
อาชีวศึกษาในด้านความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันโดยพ่ึงพาช่วยเหลือกันในหมู่
คณะโดยใช้กระบวนการของลูกเสือเนตรนารีมาใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันยึดตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

    ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการเรียนวิชาลูกเสือและ     
เนตรนารีจึงได้จัดให้มีการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีวิสามัญทุกสถานศึกษาในอาชีวะทุกแห่งและจัดให้มีการเข้าค่าย
พักแรมในแต่ละภาคเพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือ และได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมระดับชาติอีกด้วยเพ่ือให้แต่ละ
สถานศึกษาได้ส่งตัวแทนลูกเสือเนตรนารีวิสามัญมาฝึกเรียนรู้ร่วมกันและเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
หรือแนวทางการดำเนินกิจการลูกเสือในสถานศึกษาต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรมของลู กเสือและนำกระบวนการของ       

ลูกเสือวิสามัญไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
  2. เพ่ือให้ลูกเสือในแต่ละสถานศึกษาได้เชื่อมความสัมพันธ์และใช้ชีวิตในการทำกิจกรรมร่วมกันได้    
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

นักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 %  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 นักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.1 ทุกคนที่ผ่านการอบรมเข้าค่ายลูกเสือมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม นำ
ประสบการณ์และความรู้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุข 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบสุภาพเรียบร้อย  ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำปฏิญาณ  
และกฎของลูกเสือ. 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  6.1.1 ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยฯ ระดับชั้น ปวช.1 ทั้งหมดเข้าค่ายพักแรมคิดเป็น 100 % 
  6.2.2 ลูกเสือวิทยาลัยฯ เข้าร่วมค่ายพักแรมระดับภาคและระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
 
7. พื้นที่ดำเนินการ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
   8.2 ได้นำกระบวนการทางลูกเสือมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เข้าค่ายลุกเสือและเนตรนารีของวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละ100 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือมีความรับผิดชอบมีวินัย มีคุณธรรมได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ 

ร้อยละ100 

เชิงเวลา เข้าค่ายระดับภาค/ชาติ 6 คืน 5 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุการเตรียมตัวเข้าค่าย 10,000 บาท 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564     2 คืน 3 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ / ค่าตอบแทนวิทยากร / ค่าอาหาร    20,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ       -  - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ       -  - 
3. ประชุมวางแผนดำเนินงาน       -  - 
4. ดำเนินงาน      20,000 - เงินพัฒนาผู้เรียน

สนับสนุน 
- 

5. สรุปผล       -  - 
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000 -  - 

 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุในการเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรก 10,000        - -  
     
ค่าใช้สอย - เงินพัฒนาผู้เรียน

สนับสนุน   

ค่าวิทยากร 5,000    
ค่าอาหาร 5,000    
     
ค่าครุภัณฑ ์ -    

รวม 20,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน                 
 กลยุทธ์ที่  

                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 

                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 

        ลงชื่อ     สุเมธ พรมมา                                  
                (นายสุเมธ พรมมา) 
                  ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                          (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                                รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                               ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



2 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ แข่งกีฬาภายใน/ภาคนอกประจำปีการศึกษา 2564 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุเมธ พรมมา 
   แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานกีฬาเป็นงานที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และ
เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอรักในการออกกำลังกายเพ่ือช่วยลดปัญญายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เป็นประโยชน์ที่ดีต่อเยาวชนในภายภาคหน้าที่มีความสนใจในการออกกำลังกาย 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

  2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในวิทยาลัยฯ 
  3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะของการเล่นกีฬา 
  4. เพ่ือลดปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อที่สำคัญ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

จำนวนคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา รู้จักการทำงานเป็นทีม รักการเล่นกีฬาส่งเสริมสุขภาพ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

6.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งหมด 500 คน 
6.2.2 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร 64 คน 
6.2.3 นักเรียนนักศึกษา จำนวน 436 คน 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 8.1 คร-ูอาจารย์ นักเรียน มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา สังคมท่ีสมบูรณ์ 
  8.2 นักเรียนได้เล่นกีฬาที่หลากหลาย รู้จักการทำงานเป็นทีม 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  500  คน ร้อยละ 100 



เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬารู้จักการให้อภัย รู้แพ้รู้ชนะ ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุต่างๆ 20,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ          
3. ประชุมวางแผนดำเนินงาน          
4. ดำเนินงาน      20,000    
5. สรุปผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าอุปกรณ์กีฬา 5,000    
ค่าวัสดุในการแข่งขัน 3,000    
ป้ายโครงการ 1,000    
ค่าใช้สอย 
ค่ากรรมการตัดสิน 2,400    
ค่าเช่าเครื่องเสียง 3,000    
ค่าเต้น 3,600    
ค่าของรางวัล 2,000    
ค่าครุภัณฑ์  

รวม 20,000    
 
12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 



                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                        ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร              
 
 
 
                    กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 



                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
        ลงชื่อ          สุเมธ พรมมา                               
                      (นายสุเมธ พรมมา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                        (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                              รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุเมธ  พรมมา    
   แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป้าหมายของแผนคือ ป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้
ครอบคลุมนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่2 วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จึงจัดทำโครงการป้องกันสาร
เสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนกับสารเสพติด 
2. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมในเรื่องการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวโทษและพิษภัยของสารเสพติดแก่นักเรียน 
4. เพ่ือให้โรงเรียนปลอดสารเสพติด การทะเลาะวิวาท ชู้สาว สื่อลามกอนาจาร และอบายมุขทุกชนิด 
5. เพ่ือสร้างความตระหนักด้านมหัตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
6. เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนไม่ติดยาเสพติด 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา  

เสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติด 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ติดยา
เสพติด 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 100 % มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ในการต่อต้านยาเสพติด  
 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และป้องกันตนเองจากสารเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
  8.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการป้องกันยาเสพติด 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 



9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยุ่งเก่ียวกับยา  เสพติด และสามารถ
ร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติด   

500 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ทุกคนไม่ติด
ยาเสพติด 

500 คน 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุดำเนินการ 10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

ดำเนินโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

    ทุกคน  
เทอมละ 1 ครั้ง 

6,000    

ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
โดยเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง 
และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  

    ทุกคน  
เทอมละ 1 ครั้ง 

3,000    

มีครูและนักเรียนแกนนำต้านยา
เสพติด 

    ทุกคน  
เทอมละ 1 ครั้ง 

1,000    

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 
 
 
 
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าชุดตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะ 4,000    
อุปกรณ์สื่อยาเสพติด 3,000    
     
ค่าใช้สอย 
ค่าวิทยากร 3,000    
     
ค่าครุภัณฑ์  
     



รวม 10,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                         1.1  ดานความรู 
                         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                      ประเด็นการประเมินที่ 
                        2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                        2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                        2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                        2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                 มาตรฐานที ่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                         3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                         3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 
 
 
 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
                           ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                      กลยุทธ์ที ่
                          1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                          2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                          3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 



                          4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
              พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
                   กลยุทธ์ที่ 
                        1. สรา้งเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
                         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 
              พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                       1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                       2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                       3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพ่ือฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
 
         

ลงชื่อ          สุเมธ พรมมา                        
                      (นายสุเมธ พรมมา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
      ลงชื่อ                ลงชื่อ 
                  (นายวิจักร เสาวนิช)                           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา      รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                                 รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                                ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



4 
โครงการ/กิจกรรม  ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1.  ช่ือโครงการ  งานปกครอง 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวิขา  โสรัส 
     แผนกวิชา/ งาน ปกครอง  
 

2.  ความสำคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล   
 การปฏิรูประบบบริหารและจัดการจากแบบเดิม ที่เน้นการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง  ไปสู่การบริหารแบบ 
กระจายอำนาจโดยเฉพาะมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กำหนดสาระสำคัญให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจและจัดการศึกษาทั้งด้าน 
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาโดยตรงเพ่ือให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและ  
ประสิทธิภาพต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, น. 1) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายในการกระจาย 
อำนาจการบริหารและจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษาได้มีการบริหารและจัดการสถานศึกษาด้วยตนเองตามขอบข่ายของงานบริหารทั่วไปนั้น มีภารกิจที่  
สถานศึกษาต้องดำเนินการในส่วนของงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียนเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะตามที่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 บัญญัติไว้ โดย
งานกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหารและนิเทศบรรดากิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในส่วนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในห้องเรียนในการบริหารงานกิจการนักเรียนในส่วนของการรักษาวินัยและควบคุม  ความประพฤติ
เมื่อนักเรียนมาอยู่รวมกันมากๆ แต่ละคนมีพ้ืนฐานต่างกัน หน้าที่ของนักเรียนจะต้องคอยดูแลความ  ประพฤติหรือ
พฤติกรรมของนักเรียน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข การรักษาวินัยในอดีต หมายถึง การ  ยอมรับอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชา การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนดขึ้นให้นักเรียนปฏิบัติ ตาม หรือ
บางครั้งโรงเรียนมิได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นความคาดหวังของครู มุ่งหวังที่จะให้นักเรียน ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือที่จะให้นักเรียนควบคุมตนเอง (Self-control) และมี วินัยใน
ตนเอง (Self-discipline) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 124)  
 งานปกครองนักเรียนเป็นงานหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่มีความสำคัญ ที่ส่งผลไปถึงการพัฒนา 
พฤติกรรมนักเรียน สร้างเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะ  
เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต การปกครองนักเรียนนับว่าเป็นภาระที่หนัก เพราะเป็น  
การปกครองเด็กวัยรุ่นซึ่งร่างกายและจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นวัยที่สำคัญยิ่งของชีวิตที่จะนำไปสู่ 
ความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ การปฏิบัติงานจึงมีทั้งการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้บรรลุ  
เป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนและสถานศึกษาที่ได้วางไว้ การบริหารจัดการนักเรียนเพ่ือให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆของ โรงเรียนและสถานศึกษา โดยที่ผู้เรียนไม่รู้สึกอึดอัดกับข้อบังคับต่างๆ จะส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดี     
ในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ    
 ปัจจุบันโรงเรียนและสถานศึกษาประสบปัญหา นักเรียนครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาว 
ปัญหา ด้านความประพฤติ การทะเลาะวิวาท การหนีเรียน ขาดเรียน มาสาย ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหา
นักเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความเอาใจใส่ด้านการเรียน เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เพราะ
ต้องทำงาน หาเงินเพ่ือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเพ่ือส่งบุตรหลานเรียน ผู้ปกครองบางคนไปทำงานต่างถิ่น นักเรียนส่วน
ใหญ่ต้อง อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่ชราแล้ว ทำให้ขาดความรักและความอบอุ่น ขาดผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาเมื่อ



เกิด ปัญหาและขาดผู้ชี้แนวทางและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่าง 
ช้า ๆ  
  ดังนั้น  หากการบริหารงานปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลแล้ว จะก่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม อีกท้ังยังจะทำให้การ
ดำเนินงานด้านอ่ืนๆ ของวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลตามด้วย  
  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     3.2   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักความสามัคคีเสียสละซื่อสัตย์และมีความเป็นผู้นำ 
     3.3   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
     3.4   เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักษาความสะอาดและมีระเบียบ 
     3.5   เพ่ือส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
     3.6   เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจไม่เสพ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและเคารพกฎ
จราจร 

 

4.  ผลผลิต (Output) 
ระเบียบข้อกำหนดของทางวิทยาลัย ฯ และนักเรียนนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.  ผลลัพธ์ (Outcomes) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของทางงานปกครองกำหนด 

 

6.  เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 6.1.1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปลอดจากสิ่งเสพติดและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด

และสิ่งมอบเมา 
 6.1.2  ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 6.1.3  ผู้เรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 6.1.4  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีคุณภาพในหน่วยงาน 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 6.2.1  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.2.2  ผู้เรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ฯ 

7.  พื้นที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     8.2  ผู้เรียนมีความรักความสามัคคีเสียสละซื่อสัตย์และมีความเป็นผู้นำ 
     8.3  ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
     8.4  ผู้เรียนมีนิสัยรักษาความสะอาดและมีระเบียบ 
     8.5  ผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
     8.6  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจไม่เสพ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและเคารพกฎ 

 

9.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ 
 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย ฯ 
120 คน 

เชิงคุณภาพ 1.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปลอดจากสิ่งเสพติดและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอบเมา 

2.  ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3.  ผู้เรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
4.  บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีคุณภาพใน

หน่วยงาน 

400 คน 

เชิงเวลา 1 ปีการศึกษา 2564 1  ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 10,000 

 

10.  สรุปขั้นตอน / วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน / 
วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส  ( / ) 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร/จำนวน/
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดำเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบราย 
จ่ายอ่ืนๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ    /      
2. ดำเนินการตาม
โครงการ 

/ / / /  10,000    

3. สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

   /      

รวมเงินประมาณรวมทั้งโครงการ ฯ 10,000    
 

11.  งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ฯ  
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
1. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้ความรู้

กับนักเรียนนักศึกษา 
3,000 

 
   

ค่าใช้สอย     
1.จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน

นักศึกษาของ วิทยาลัยฯ 
7,500    

ค่าครุภัณฑ ์     
     

รวม 10,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ 



         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
          ลงชื่อ          สวุิชา  โสรัส                              
                        (นายสุวชิา โสรสั) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                                 รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                                ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



5 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการ  จัดระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายน้ำผึ้ง   ศรีต่างวงษ์ 
    แผนกวิชา / งาน  งานครูที่ปรึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  ได้ตระหนักถึงการดูแลผู้เรียนอย่างเข้มแข็งโดยการรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคลจากการออกเยี่ยมบ้าน บ้านพักและหอพัก ทำให้สามารถคัดกรองผู้เรียนออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา ซึ่งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องดูแลเฝ้าระวังให้
ความช่วยเหลือในด้านการเรียน ทุนการศึกษา การหารายได้ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรและตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ือยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
  3.3 เพ่ือจัดหาทุนสำหรับใช้ในการศึกษาของผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
  3.4 เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
  4.1 ผลการเรียนดีขึ้น 
  4.2 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลง 
  4.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
   จำนวนผู้เรียนออกกลางคันลดลง 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.1.1 ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
   6.1.2 ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
   6.1.3 ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาสามารถศึกษาจนจบหลักสูตร 

6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   6.2.1 ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ร้อยละ 20 
   6.2.2 ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 50 
   6.2.3 มีการเยี่ยมบ้านผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 80 
7. พื้นที่ดำเนินการ   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ผลการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดีขึ้น 
  8.2 ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  3.3 มีทุนสำหรับใช้ในการศึกษาของผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 



  3.4 ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีผลการเรียนที่ดีขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 80 

2. ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา  ไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 50 
3. มีเยี่ยมบ้านผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีผลการเรียนที่ดีขึ้น  
2. ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
3. ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา สามารถศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯจนจบหลักสูตร  

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุดำเนินการ 10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน / วิธีดำเนินการ ดำเนินการ 
ในไตรมาส (√) 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน(ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

   √ 
 

     

2. จัดประชุมครูที่ปรึกษา
และผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและ

กลุ่มมีปัญหา 

   √ 
 

     

3. ติดตามดูแลเฝ้าระวังให้
ความช่วยเหลือ 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

     

4. ประสานงานกับ
ผู้ปกครองและเครือข่าย 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

     

5. ติดตามผล 
 

√ √ 
 

√ 
 

√ 
 

     

6. สรุปผลการดำเนินงาน √         
7. รายงานผลการ

ดำเนินการ 
  √ 

 
      

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย แหล่งค่าใช่จ่าย หมายเหตุ 
งบประมาณ อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     



1. ค่ากระเป๋าใส่ประวัติ
นักเรียน 

2,250    

ค่าใช้สอย     
1. เอกสาร 6,750    
2. ค่าเข้าเล่มรายงาน 1,000    

ค่าครุภัณฑ ์ - - -  
รวม 10,000    

 

12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
         พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพ  และมีมาตรฐาน                 
  กลยุทธ์ที่  

                          1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                          2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                          3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น  
                          4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
                          5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                          6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                          7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                          8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                          9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 
 
 
       ลงชื่อ            สายน้ำผึ้ง ศรตี่างวงษ์                                 
                (ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายน้ำผึ้ง ศรีต่างวงษ์) 
                      ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 



                 (นายวิจักร เสาวนิช)                        (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                              รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ งานแนะแนว 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์ 
   แผนกวิชา / งาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ค่านิยมของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันนิยมเรียนสายสามัญ และมหาวิทยาลัย ฯ หรือนิยมเรียนในสถาบัน
ที่อยู่ในตัวเมือง ที่มีโรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า และทั้งการเดินทางสะดวกสบาย ไม่นิยมเรียนในสาขาเกษตรจึง
ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนในวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศลดน้อยลง จึงมีความจำเป็นจะต้องมีมาตรการเพ่ิมจำนวน
ผู้เรียนโดยวิทยาลัย ฯ จัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเปิดบ้านให้ชม เพ่ือเป็นการส่งต่อข้อมูลรายละเอียดในการ
เลือกเรียนในสาขาเกษตรที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนสาขาเกษตรไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยม 
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของการเลือกเรียนในสาขาเกษตร 
  3. เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดให้แก่เยาวชนยุคใหม่ให้เห็นความจำเป็นและความสำคัญของการเรียนสาขาเกษตร  
  4. นักเรียนได้รับข้อคิดคำแนะนำ แง่คิดต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

1. นักเรียนได้รับข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อ 
2. นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนสาขาเกษตร 
3. จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้กับนักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1. นักเรียนได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดแนวทางในการศึกษาต่อสาขาเกษตร 
2. นักเรียนสมัครเรียนสาขาเกษตร 
3. นักเรียนได้รับข้อคิดคำแนะนำ แง่คิดต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนเลือกเรียนสาขาเกษตร 
  2. นักเรียนได้รับข้อมูลรายละเอียดการเรียนต่อในสาขาเกษตร 

   3. นักเรียนได้รับข้อคิดคำแนะนำ แง่คิดต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 
   4. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เห็นสภาพ
ความเป็นจริงของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ฯ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ 

6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        1. ออกแนะแนวในเขตจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 
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  2. จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ 
  3. นักเรียนได้รับข้อคิดคำแนะนำ แง่คิดต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อ และการ

ประกอบอาชีพ 
  4. จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดราชบุรี นครปฐม และ

สมุทรสาคร 
7. พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนได้รับทราบข้อมูลแนวทางในการศึกษาต่อในสาขาเกษตรอย่างทั่วถึง 
  2. นักเรียนเปลี่ยนแนวความคิดเห็นความสำคัญและประโยชน์ทางการเรียนเกษตร 
  3. นักเรียนเลือกเรียนในสาขาเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
  4. นักเรียนได้รับข้อคิดคำแนะนำแง่คิดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 150 โรงเรียน 150 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนเลือกเรียนสาขาเกษตร 

2. นักเรียนได้รับข้อมูลรายละเอียดการเรียนต่อในสาขาเกษตร 
 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการ          
2. ดำเนินงาน          
2.1 จัดบูทแนะแนวตาม รร.ต่างๆ          
2.2 ออกแนะแนว          
2.3 จัดซื้อชุดป้ายงานแนะแนว
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

         

2.4 จัดซื้อปากกา          
2.5 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีสนาม          
3. สรุปผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย แหล่งค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 



งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 
ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000    
ชุดเก้าอ้ีนั่งรับแขก 5,000    

รวม 10,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 
 
 
 
 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
        ลงชื่อ       จันทร์เพ็ญ ธรรมสงัวาลย์                                
                   (นางจันทร์เพ็ญ ธรรมสังวาลย์) 
                   ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                        (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                              รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์ 
    แผนกวิชา / งาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในทุกสิ้นปีการศึกษานักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวบางคนมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น บางคนมีความต้องการประกอบอาชีพนั้น เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละคน จึงมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน แนวทางต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษาที่จบ
การศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ช้ีแนะแนวทางในการศึกษาต่อ และข้อมูลการประกอบอาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  2. เพ่ืออำนวยความสะดวกในเรื่องข้อมูลในการศึกษาต่อ แง่คิดในการประกอบอาชีพการเตรียมความ
พร้อมในการสมัครงานและข้อมูลการสมัครงานให้แก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

  ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูล รายละเอียด ในการศึกษาต่อและการทำงาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. นักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการศึกษาต่อ และการทำงาน 
 2. นักศึกษาที่จบการศึกษาไม่ต้องเดินทางไปหาข้อมูลในการศึกษาต่อและการสมัครงานด้วยตนเอง  

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกเรียนในสถาบันต่าง ๆ ตรงตามความต้องการ 
  2. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถสมัครทำงานในสถานประกอบการมีงานทำที่มั่นคง 
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต้องเดินทางไปสมัครเรียน หรือทำงานในสถานที่อ่ืน ๆ  
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ

ประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
290 คน 
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เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการศึกษาต่อ 
และการทำงาน จำนวน 290 คน 
2. นักศึกษาที่จบการศึกษาไม่ต้องเดินทางไปหาข้อมูลในการศึกษาต่อ
และการสมัครงานด้วยตนเอง 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 20,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผน     คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    
2. การดำเนินงาน     20,000    
3. การติดตามประเมินผล         
4. สรุปผล         
5. รายงานผลการดำเนินงาน         

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าใช้สอย     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  5,000    
2. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 5,000    
3. ค่าป้ายปัจฉิมนิเทศน์ 1,500    
4. ค่าพัดลมแอร์ 5,000    
5. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3,500    

รวม 20,000    
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 



 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 

 
        ลงชื่อ       จันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์                                
                   (นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์) 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา 
    แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา        
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  การพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดสอน
เยาวชนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ถือเป็นเยาวชน
วัยรุ่นที่ควรได้รับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง
ในการเอาชนะยาเสพติด ตระหนักในปัญหา ยาเสพติด การกล้าคิด กล้าทำดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ทางงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เห็นว่าการทำงานร่วมกับ วัดภายในชุมชน เป็นแนวทางที่จะพัฒนา ปลูกฝัง เสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมโดยการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาสังคมต่าง ๆ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองด้านการเรียน และกิจกรรมที่สร้างโดยสามารถน้อมนำ
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
  2. เพ่ือเสริมสร้างกระแสนิยม รักดี ในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. จัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. นักเรียนนักศึกษารู้กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
  2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. นักเรียนนักศึกษาแกนนำ 20 คน 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่
สร้างสรรค์โดยสามารถน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิต 
 
7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี หรือวัดบริเวณใกล้เคียง 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์โดยสามารถน้อมนำ
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนนักศึกษาแกนนำ 20 คน 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน 90% 

คน 
คน 

ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์โดยสามารถน้อมนำหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 50,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ          
2. แต่งตั้งคณะทำงาน          
3. ประชุมคณะทำงานกำหนด
แผนงาน 

         

4. ดำเนินการ          
5. ประเมินและสรุปผลโครงการ          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000    
 

 
 
 
11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
1. วัสดุต่าง ๆ 20,000    
ค่าใช้สอย     
1. วิทยากร 

30,000 
   

2. ค่าเช่ารถ    



3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    
4. ค่าสถานที่    

รวม 50,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 



 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน     
กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 
 

       

ลงชื่อ        เรณุกา หนูวัฒนา                               
                  (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา 
    แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา        
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  การพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดสอน
เยาวชนในระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ถือเป็นเยาวชน
วัยรุ่นที่ควรได้รับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง
ในการเอาชนะยาเสพติด ตระหนักในปัญหา ยาเสพติด การกล้าคิด กล้าทำดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ทางงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เห็นว่าการทำงานร่วมกับ วัดภายในชุมชน เป็นแนวทางที่จะพัฒนา ปลูกฝัง เสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมโดยการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาสังคมต่าง ๆ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองด้านการเรียน และกิจกรรมที่สร้างโดยสามารถน้อม
นำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
  2. เพ่ือเสริมสร้างกระแสนิยม รักดี ในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรม 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. จัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. นักเรียนนักศึกษารู้กฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
  2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    นักเรียน ปวช. 1 จำนนวน 220 คน นักศึกษา ปวส.1 จำนวน 110 คน พี่เลี้ยง 10 คน รวม 340 คน  

6.2 เป้าหมายเชิงปริมา   
นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมที่

สร้างสรรค์โดยสามารถน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 
7. พื้นที่ดำเนินการ วัดถ้ำสิงโตทองกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์โดยสามารถน้อมนำ
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน ปวช. 1 จำนวน 220 คน นักศึกษา ปวส.1 จำนวน 110 คน 

พ่ีเลี้ยง 10 คน รวม 340 คน 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์โดยสามารถน้อมนำหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 50,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ          
2. แต่งตั้งคณะทำงาน          
3. ประชุมคณะทำงานกำหนด
แผนงาน 

         

4. ดำเนินการ          
5. ประเมินและสรุปผลโครงการ          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 50,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน 

รายได้
สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
1. วัสดุต่าง ๆ 10,000    
ค่าใช้สอย     
1. วิทยากร 

40,000 
   

2. ค่าเช่ารถ    



3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    
4. ค่าสถานที่    

รวม 50,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน     
กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

     
 

ลงชื่อ         เรณุกา หนูวัฒนา                              
                  (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
............................................................... ....................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา 
   แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา        
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อชนชาวไทยเป็นอันมาก ที่ต้องดำรงรักษายึดถือ
ปฏิบัติสืบทอดที่มีการกำหนดให้เป็นวันสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษารู้คุณค่าการรักษาไว้ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา 
  2. เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักในสถาบัน แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีดีงาม รักความเป็นไทย 
  3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  2. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
   2. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และวัด โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักและเห็นความสำคัญทางด้านศาสนา 
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  2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักในสถาบัน แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย 
  3. นักเรียน นักศึกษา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ร้อยละ 80 เข้าร่วม

กิจกรรม 
 2. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. จำนวนโครงการต่อปีการศึกษา 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
 

5 กจิกรรม 

เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และผ่านเกณฑ์การร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยความเต็มใจ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 25,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ          
3. ประชุมวางแผน           
4. ดำเนินการตามแผนงาน          
5. ประเมินผลและสรุปผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000    
 
11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 20,000    
ค่าใช้สอย     
1. ค่าเช่ารถ -    



2. ค่าแรง 5,000    
รวม 25,000    

 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

 
กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 



 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน     
กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 

         

ลงชื่อ        เรณุกา หนูวัฒนา                               
                  (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ระดับภาค ระดับชาติ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา 
   แผนกวิชา / งาน  กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็นกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกษตรเพื่อฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง
ด้านบุคลิกภาพ ภาวการณ์เป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงสามารถท่ีจะนำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมั่นใจ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก 
  2. เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม อกท. 
  2. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อกท. 
  2. นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    สมาชิก อกท.หน่วยราชบุรี มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพตลอดจนมีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. สมาชิก อกท. เข้าร่วมงาน อกท.หน่วย ร้อยละ 90 ,เข้าร่วมงานอกท. ระดับภาคร้อยละ 50 และเข้า
ร่วมงาน อกท.ระดับชาติ ร้อยละ 25 
   2. สมาชิก อกท. มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในการเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ร้อยละ 80 
   3. สมาชิก อกท. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ร้อยละ 90 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี/วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี/วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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  1. สมาชิก อกท. มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ร้อยละ 90 
  2. สมาชิก อกท. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ร้อยละ 90 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.  สมาชิก อกท. เข้าร่วมงาน อกท.หน่วย ร้อยละ 90 ,เข้าร่วมงานอกท. 

ระดับภาคร้อยละ 50 และเข้าร่วมงาน อกท.ระดับชาติ ร้อยละ 25 
 2. สมาชิก อกท. มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพใน
การเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ร้อยละ 80 
 3. สมาชิก อกท. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ร้อยละ 90 

ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 1. สมาชิก อกท.หน่วยราชบุรี มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพตลอดจนมีลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี 
2. ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้ระดับค่าคะแนน 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 200,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ          
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผน          
4. ดำเนินงานตามโครงการ          
5. ประเมินและสรุปผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 200,000    
 

 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
วัสดุฝึกทักษะวิชาชีพ 160,000    
ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 40,000    

รวม 200,000    
 



12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 



 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน     
กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 

         
ลงชื่อ        เรณุกา หนูวัฒนา                            

                  (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ชื่อโครงการ  สวัสดิการนักเรียนนักศึกษาในการตรวจสุขภาพประประกันอุบัติเหตุ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเขมณัฏฐ์ อ่อนละมัย  

   แผนกวิชา / งาน  สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการรักษาดูแลสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ในระดับเบื้องต้นก่อนจะถึงมือแพทย์หรือมีอาการ
เจ็บป่วยไม่มากนัก เพ่ือไม่ให้เสียเวลากับอาจารย์ผู้สอน หรือครูเวรประจำวัน ต้องพาไปโรงพยาบาลจึงควรมี
เวชภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ไว้ทำการรักษาเบื้องต้นและให้สอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพพร้อมลดภาระให้กับ
ครอบครัวเวลาเกิดอุบัติเหตุ 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. จัดซื้อเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้บริการ ลดภาระครอบครัว 
2. ตรวจสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ 
 

4. ผลผลิต (Outputs)  
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการรักษาเบื้องต้น 
2. นักเรียนรู้ถึงสุขภาพของตนเอง และเบิกจ่ายค่าอุบัติเหตุได้ 
 

5. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. ได้รับการรักษาเม่ือเจ็บป่วย 
2. เบิกค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุได้ เป็นการลดภาระของครอบครัว 

 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาได้รับเวชภัณฑ์เบื้องต้น 
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ 
3. ได้รับการเบิกจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น ประมาณ 100 คน 
     2. นักเรียนรับการตรวจสุขภาพ ประมาณ 380 คน  

       3. ได้รับการเบิกจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุประมาณ 10 คน 
 

7. พื้นที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน ครั้ง 
เรื่องฯ 

 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน:บาท) 

 
1 2 3 4 

งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. ติดต่อร้านจำหน่าย
เวชภัณฑ์จดัซื้อที่ต้องการ 

    ร้านจำหน่าย
เวชภัณฑ ์

  
 

 
  

2. ติดต่อบริษัทท่ีจะมาบริการ
ตรวจสุขภาพและทำประกัน
อุบัติเหต ุ

    บริษัท, โรงพยาบาล   
 

 

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าเวชภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 10,000    

รวม 10,000    
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น 
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ (ประมาณ) 
3. ได้รับการเบิกจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  (ประมาณ) 

100  คน 
380 คน 
10 คน 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนนักศึกษาได้รับการบริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น 
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ  
3. ได้รับการเบิกจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ   

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุในการดำเนินการ 10,000 บาท 



      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



      กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
        ลงชื่อ      เขมณัฏฐ์  อ่อนละมัย                                
                (นางสาวเขมณัฏฐ์ อ่อนละมัย) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ชื่อโครงการ  ดนตรีไทย 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรทิพย์ มังคลาด 
   แผนกวิชา / งาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 มีนักศึกษาสมัครเข้าชมรม
ดนตรีไทย ประมาณ 10 กว่าคน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2 เล่นดนตรีเป็นมาบ้างแล้วจาก
โรงเรียนเดิมและยังไม่เคยเล่นแต่มีความสนใจ ในช่วงแรกครูนัดวันซ้อมดนตรีไทย สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง โดยให้คนที่
เล่นเป็นช่วยสอน แต่ไม่เป็นผลเพราะอยู่ในวัยเดียวกัน ไม่เชื่อฟังและมาไม่พร้อมเพรียงกันบ้าง ดังนั้นจึง
เห็นสมควรจ้างครูสอนดนตรีไทย เพ่ือสอนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ (วันใดวันหนึ่ง) ประมาณวันละ 5 ชั่วโมง 

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอประจำห้องดนตรีไทย 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการผ่อนคลายและเพ่ือความบันเทิง 
3. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

4. ผลผลิต (Outputs)  
1. ได้รับการฝึกซ้อมดนตรีไทย 
2. ชมรมดนตรีไทยมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ผลลัพธ์ (Outcomes)  
1. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมดนตรีไทยอย่างเพียงพอ 
2. มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าชมรมดนตรีไทยเพ่ิมข้ึน 

 

6. เป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาชมรมดนตรีไทยสามารถเล่นดนตรีไทยออกงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     มีนักศึกษาในชมรมดนตรีไทย ประมาณ 20 คน 
 

7. พื้นที่ดำเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา โครงการชมรมดนตรีไทย สามารถเล่นดนตรีไทย ออกงานต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ 
 
 
 
 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 
 

 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ในไตรมาส () เป้าหมาย เช่น 

ใคร จำนวน ครั้ง 
เรื่องฯ 

 
หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน:บาท) 

 
1 2 3 4 

งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการ     จ้างครูสอนดนตรี
ไทยในวันหยุด 
วันละ 5 ชม. ๆ ละ 
200 บาท 

  
 

 
  

2. อนุมัติโครงการ       
 

 

3. ดำเนินงานตามโครงการ       
 

 

4. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

      
 

 

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
     
ค่าใช้สอย 
ค่าจ้างครูสอนดนตรีไทย ชม.ละ 200 บ. 
จำนวน 25 ชม. (5 วัน)  

5,000    

 
รวม 5,000    

 
 
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีนักศึกษาโครงการดนตรี ประมาณ 20 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา สามารถเล่นดนตรีไทยออกงานได้    
เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 5,000 บาท 



 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 



         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
        ลงชื่อ         พรทิพย์ มังคลาด                             
                    (นางพรทิพย์ มังคลาด) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาสำนักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิจักร  เสาวนิช 
   แผนกวิชา/งาน/ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา              
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จำเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการภายในสำนักงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการบริหารงานสถานศึกษาอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมารองรับต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของฝ่าย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

งานเกิดความรวดเร็วเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  

1. ครูได้รับความพึงพอใจต่อการบริการ 
2. นักศึกษาได้รับความพึงพอใจต่อการบริการ 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูและนักศึกษามีความพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่าย 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ครูและนักศึกษาได้รับความพึงพอใจ 80% 

7. พื้นที่ดำเนินการ  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

งานในฝ่ายมีความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 
 
 

10.สรุปขั้นตอน/วิธีการดำเนิน และหมวดเงินที่ใช้ 
ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการใน เป้าหมาย เช่น หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1. ครูมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 80% 
2. นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 80%  

40  คน 
543  คน 

เชิงคุณภาพ 1. ครูได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน  
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 

40  คน 
543  คน 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุดำเนินงาน 60,000 บาท 



ไตรมาส () ใคร จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 1 2 3 4 

งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผนดำเนินงาน          
2. ดำเนินการ          
3. ติดตามประเมินผล          
4. สรุปและรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 60,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
1.น้ำยาล้างจาน 200    
2.น้ำยาล้างห้องน้ำ 300    
3.กระเช้าที่ระลึก 2,000    
ค่าใช้สอย     
1.ค่าซ่อมประตูกระจก 2,000    
2.ค่าเช่าเหมารถ 12,350    
ค่าครุภัณฑ ์     
1.ชุดรับแขก 13,500    
2.โต๊ะทำงาน 7,500    
3.เก้าอ้ีสำนักงาน 5,200    
4.ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น 12,000    
5.ปริ้นเตอร์ 4,950    

รวม 60,000    
 
 
 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ  
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          มาตรฐานที่  1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
                      ประเด็นการประเมินที่  
                        1.1 ดานความรู 
                        1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
                        1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                  มาตรฐานที่  2 การจัดการอาชีวศึกษา 



                      ประเด็นการประเมินที่ 
                       2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                       2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                       2.3 ดานการบริหารจัดการ 
                       2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
                  มาตรฐานที่  3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                     ประเด็นการประเมินที่ 
                       3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู้ 
                       3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564 – 2567 
        พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี  

คุณภาพและมีมาตรฐาน           
            กลยุทธ์ที่  
                         1. สง่เสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  
                         2. สง่เสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ  
                         3. สง่เสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น  
                         4. สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                         5. จดัการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
                         6. สง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                         7. สง่เสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  
                         9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 

 

 

 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 

                         1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
                         2. สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         3. สง่เสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อจัดการเรียนการสอน 
                         4. จดัทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
             กลยุทธ์ที่ 
               1. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
               2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  พันธกิจที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน  



            ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
         กลยุทธ์ที่ 
                1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
                2. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
                3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน   
 
        ลงชื่อ          วิจักร เสาวนชิ                             
                      (นายวิจักร เสาวนชิ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                         (นายทรงวฒุิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                               รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ชื่อโครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา 
   แผนกวิชา / งาน  นโยบาย 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทาน พระราชประสงค์ว่า    
“ให้โรงเรียนสร้างคนดีแก่บ้านเมือง” และเคยรับสั่งว่า “ การสร้างคนดีเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องทำเพราะถือเป็น
หน้าที่ ” นั้น สถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาคนเพ่ือให้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น รวมทั้งผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่พร้อมจะเป็นผู้ขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษา  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
        1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี
ขององค์กรและสังคม รู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง  และงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
        2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีมี
ระเบียบวินัยในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกฎ กติกา มารยาททางสังคมและมีความสุข   
       3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนในทางดีงาม  มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน       
4. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
          นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม คือเป็นผู้มีความรับผิดชอบ  มีวินัย และจิตอาสา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
        1. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของ
องค์กรและสังคม  รู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง  และงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
        2. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองทีดี 
มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกฎ กติกา มารยาททางสังคมและมีความสุข      
        3. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนในทางดีงาม  มีน้ำใจ  โอบอ้อมอารี  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน         
6. กลุ่มเป้าหมาย  
    6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
             1. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม       
ขององค์กรและสังคม  รู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง  และงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย  
 
 
             2. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม          
มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกฎ กติกา มารยาททางสังคมและมีความสุข      
             3. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นในทางดีงาม  มีน้ำใจ  โอบอ้อมอารี  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน          
    6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ    
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            1. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 610 คน เป็นพลเมืองดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนเอง  และงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย   
            2. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 610 คน เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกฎ กติกา มารยาททางสังคมและ
มีความสุข    
           3. นักเรียน - นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 610 คน เป็นพลเมืองดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนในทางดีงาม  มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี  รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปัน            
7. พื้นที่ดำเนินการ   วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความ
รับผิดชอบ  มีวินัย  และจิตอาสา 
 9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

นักศึกษาปริญญาตรี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  610  คน                
มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความรับผิดชอบ มีวินัย  จิตอาสา 

 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
นักศึกษาปริญญาตรี ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในด้านความรับผิดชอบ  มีวินัย จิตอาสา 

 

เชิงเวลา 21 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -     
 
 
 
 
 
 
 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการ          
2.ดำเนินงาน          
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นั่งสมาธิ   

         

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา          



ภายในวิทยาลัย วัดวาอาราม
บริเวณใกล้เคียง 
จัดทำป้ายโรงเรียนคุณธรรม          
3. สรุปผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ -    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
วัสดุฝึก     

รวม -    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน    
กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
 

         

ลงชื่อ        เรณุกา หนูวัฒนา                               
                  (นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 

 
 ลงชื่อ              ลงชื่อ 
                 (นายวิจักร เสาวนิช)                          (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                                รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 





ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
 งบประมาณ 

(บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการจัดจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม นางสาวยุพา  ชื่นเนียม 50,000         
2 โครงการค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ นางสาวยุพา  ชื่นเนียม 66,000         
3 โครงการพัฒนางานบริหารงานทัว่ไป(งานสารบรรณ) นางสาวยุพา ชื่นเนียม 10,000         
4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการวิชาชีพ อื่นๆ นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง 25,000         
5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง 5,000          
6 โครงการพัฒนาวิทยฐานะ นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง 5,000          
7 โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง 5,000          
8 โครงการงานทะเบียน ว่าทีร่ต.ญ.สายน้้าผ้ึง ศรีต่างวงษ์ 20,000         
9 โครงการพัฒนางานพัสดุ นายอภิศักด์ิ  เกี้ยวสันเทียะ 5,000          
10 โครงการงานประชาสัมพันธ์ นางพิมพ์นภา ภูฆงั 20,000         
11 โครงการงานการเงิน นางจินดา เทพรักษ์ 5,000          
12 โครงการงานบัญชี นางพรทิพย์ มังคลาด 5,000          
13 โครงการจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน นายอภิศักด์ิ  เกี้ยวสันเทียะ 100,000       
14 โครงการจัดหาน้้ามันเชื้อเพลิง นายอภิศักด์ิ  เกี้ยวสันเทียะ 490,000       
15 โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ นายอภิศักด์ิ  เกี้ยวสันเทียะ 100,000       
16 โครงการจัดซ่อมแซมเคร่ืองทุน่แรง นายสุวิชา โสรัส 50,000         
17 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที ่ไฟฟ้า และประปา นายวงศกร วงษ์ปาน 350,000       
18 โครงการพัฒนาฝ่าย นายวุธินันท์ รีเงิน 45,000         

1,356,000    

โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ 2564

รวม



1 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารใช้ในราชการ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุพา ชื่นเนียม 
   แผนกวิชา / งาน งานบริหารงานทั่วไป  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานสารบรรณ เกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 -ให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์ โดยจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารต่าง ๆ ใช้ในราชการ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

-เอกสารถ่ายเอกสาร 
-เอกสารเย็บเล่ม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
-  

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- 
7. พื้นที่ดำเนินการ  อาคารพัสดุ ห้องให้บริการถ่ายเอกสารทั้งภายในและภายนอก 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการถ่ายเอกสาร เอกสารเย็บเล่ม แก่บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ   

เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย   

 
 
 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการใน 
ไตรมาส () หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 



1 2 3 4 เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการ          
2. ดำเนินการตามโครงการ          
-จัดซื้อจัดจ้าง          
-ดำเนินการตามเป้าหมาย          
3. สรุปผลและรายงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ     
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
เอกสารถ่ายเอกสาร และ   50,000  
เอกสารเย็บเล่ม     
     
ค่าใช้สอย 

    
ค่าครุภัณฑ์  
     

รวม   50,000  
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     
 
 
 กลยุทธ์ที่  
           1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
        ลงชื่อ         ยุพา ชื่นเนียม                                
                  (นางสาวยุพา ชื่นเนียม) 



               ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
................................................................ ...................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



2 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ  ค่าสาธารณูปโภค (ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุพา ชื่นเนียม 
   แผนกวิชา / งาน งานบริหารงานทั่วไป  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ และให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ 
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในภายนอกวิทยาลัย 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 ให้บริการรับส่งไปรษณีย์ ของวิทยาลัย บุคลากรนักเรียนนักศึกษา 
 3.2 รับผิดชอบโทรศัพท์ประจำที่ ,ADSC ,ToT Fiber,โทรศัพท์เคลื่อนที่ในราชการ (สำหรับผู้บริหาร  
1,000 บาท) 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

- 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

-  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- 
7. พื้นที่ดำเนินการ  ตึกอำนวยการ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพย์ 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ   

เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ ดำเนินการใน 
ไตรมาส () หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 



1 2 3 4 เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการ          
2. ดำเนินการตามโครงการ          
3. สรุปผลและรายงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 66,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค     

- ค่าไปรษณีย์  11,400   
- ค่าโทรศัพท์ ประจำที่  8,400   
- ADSC  4,800   
- TOT Fiber  29,400   
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  12,000   

ค่าใช้สอย 
    

ค่าครุภัณฑ์  
     

รวม  66,000   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 



  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 



     กลยุทธ์ที่ 
 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ         ยุพา ชื่นเนียม                                
                  (นางสาวยุพา ชื่นเนียม) 
               ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



3 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานบริหารงานทั่วไป 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวยุพา ชื่นเนียม 
   แผนกวิชา / งาน งานบริหารงานทั่วไป  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานสารบรรณ เกี่ยวกับหนังสือราชการต่าง ๆ และ
อำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบ
ทรัพย์สินในตึกอำนวยการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เอกสารการพิมพ์ และหนังสือราชการต่าง ๆ  
 2. อำนวยความสะดวกด้านเอกสารการพิมพ์และหนังสือราชการ   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. เอกสารหนังสือราชการ ภายนอกและภายใน จำนวน 100% 
 2. ระบบการจัดเก็บและสืบค้น จำนวน 100%  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

- เอกสารหนังสือราชการ ทุกเอกสาร ได้บันทึกเลขท่ีเข้าระบบ อย่างถูกต้องมีการจัดเก็บเรียบร้อยเป็น
ระบบง่ายต่อการสืบค้น 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- จัดการงานด้านสารบรรณ ได้ถูกต้อง รวดเร็วทันกำหนด เป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการทั้งภายใน และ
ภายนอก 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คำสั่ง หนังสือส่งทางราชการ หนังสือรับทางราชการ ประกาศ หนังสือราชการภายใน ทุกเอกสาร 

7. พื้นที่ดำเนินการ  งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ตึกอำนวยการ  
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
- สามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เอกสารการพิมพ์ หนังสือราชการ ได้ถูกต้องรวดเร็ว ทันกำหนด 

 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ เอกสารคำสั่ง หนังสือรับ-ส่ง ทางราชการ ประกาศ จำนวน 100% 100% 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้บริหารด้านงานสารบรรณ ระดับดี 



เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ / ครุภัณฑ์ /ค่าใช้สอย 10,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการ          
2.ดำเนินงานตามโครงการ          
-จัดซื้อจัดจ้าง          
-ดำเนินการตามเป้าหมาย          
3.สรุปผลและรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 10,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1.ค่าวัสดุสำนักงาน   5,000  
30 รายการ     
2.ค่าเครื่องดื่มเพ่ือรับรอง   1,500  
(กาแฟ ชา ช็อกโกเล็ด)     
ค่าใช้สอย 

จ้างเหมาบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  2,000  
     
ค่าครุภัณฑ์  
External Hard Drive   1,500  
     

รวม   10,000  
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
        
        2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 



 
        ลงชื่อ           ยุพา ชื่นเนียม                          
                   (นางสาวยุพา ชื่นเนยีม) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 
 



4 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอ่ืน ๆ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววราภรณ์  ทับทิมทอง 
   แผนกวิชา / งาน  บุคลากร 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ในสภาพปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ต่าง ๆที่ใหม่ละทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงจัดทำโครงการใน
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและใช้ในการเป็นแนวทาง
ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และสิ่งใหม่ที่ดีมาพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนและงาน 
        ต่าง ๆในสถานศึกษา0 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และแนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันหลักการในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษาจัดให้คิดเป็นร้อยละ 80 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาผู้เรียน ตามขบวนการ
ที่ถูกต้อง 

 

 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 



เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษาจัดให้คิด
เป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 1  ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในโครงการ 25,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.เขียนโครงการเสนอ          
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ          
3.ประชุมวางแผนการทำงาน          
4. ติดต่อประสานงาน          
5.  ดำเนินโครงการ          
6.สรุปรายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 25,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุต่าง ๆ 25,000    

รวม 25,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 



 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

                             ลงชื่อ        วราภรณ์ ทับทิมทอง                             
                   (นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง) 
                    ผู้เสนอโครงการ 
 
 

 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ  เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์    ทับทิมทอง    
   แผนกวิชา / งาน  บุคลากร 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  เนื่องด้วยฝ่ายบริหารทรัพยากร  งานบุคลากรในฐานะที่ควบคุมดูแลครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารวมทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยให้ผู้มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นเกณฑ์ในการประพฤติตามข้อกำหนดของคุรุสภา บุคลากรสายสนับสนุนประพฤติตนตามระเบียบ ตาม
ข้อตกลง จนเป็นแบบเป็นที่บังคับของผู้บังคับบัญชา  สังคม และเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคล
ทัว่ไป มีความเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพ องค์กร ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมขวัญ
และกำลังใจแรงจูงใจ จึงให้มีโครงการ “เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา” 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        3.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผน ข้อตกลง เสียสละ อุทิศตนเพ่ือ
องค์กร  จนเป็นแบบอย่างเป็นที่ยอมรับ 
        3.2 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและแรงจูงใจ ศรัทธาในวิชาชีพ และองค์กร 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
         มีโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติกันทุกคน / จำนวนผู้ข้าร่วมโครงการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
        มีการได้รับเชิดชูเกียรติ / ใบประกาศเกียรติคุณ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                สร้างแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้รับการชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการทำผลงานและคุณ
ความด ี มีโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติกันทุกคน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา มีขวัญกลังใจ  ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรยิ่งๆขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนใน

การทำผลงานและคุณความดี  มีโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติกันทุกคน 
ร้อยละ 80 



เชิงคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้รับการชิดชูเกียรติใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ  
80 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน 2564 1  ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ 5,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.เขียนโครงการ          
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ          
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก 

    
     

4.ติดตามและประเมินผล          
5.สรุปผลการคัดเลือก          
6.มอบรางวัล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000    

รวม 5,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 
 
 

   
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 



 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

                          ลงชื่อ       วราภรณ์ ทับทิมทอง                                 
               (นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



6 
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาวิทยฐานะ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววราภรณ์  ทับทิมทอง 
   แผนกวิชา / งาน  งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ครูทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ  ความรู้ของตนเอง และการถ่ายทอดความรู้ไปสู่
นักเรียน นักศึกษา เพียงแต่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การสอน มาทำผลงานวิชาการ เพ่ือที่จะ
ปรับวิทยาฐานะและฐานเงินเดือนก็จะทำให้ครูมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น  มีการพัฒนาตนเองมากขึ้นทำให้
การเรียนการสอนเกิดการพัฒนา ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียน นักศึกษา เกิดผลดีต่อตัวครู และสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯได้รับการอบรมเรียนรู้หลักและวิธีการเขียน
ผลงานทางวิชาการ 
        2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯได้ทำผลงานวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  67  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
       1.  สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
       2. สังเกตจากผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               ครูและบุคลากรทางศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  มีความรู้ในเรื่องหลักและวิธีการ
เขียนผลงานทางวิชาการ และสามารถเสนอและได้เลื่อนวิทยาฐานะการทำผลงานทางวิชาการ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                ครูและบุคลากรทางศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี   ร้อยละ 80  มีความรู้ในเรื่อง หลัก
และวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ และสามารถเสนอและได้เลื่อนวิทยาฐานะ 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       ครูและบุคลากรทางศึกษาเกิดความเข้าใจและมีแนวทางท่ีจะทำผลงานทางวิชาการได้ง่ายขึ้น  และเกิด
ความสำเร็จได้มากข้ึน 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี   ร้อย
ละ 80  มีความรู้ในเรื่อง หลักและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ 
และสามารถเสนอและได้เลื่อนวิทยาฐานะ  

ร้อยละ  80 



เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรทางศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  มี
ความรู้ในเรื่องหลักและวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ และสามารถ
เสนอและได้เลื่อนวิทยาฐานะการทำผลงานทางวิชาการ  

ร้อยละ  80 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม  2563  -  30  กันยายน  2564 1  ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรมและค่าวิทยากร 5,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ          
2. ติดต่อประสานงาน          
3. กำหนดวัน/เวลาหรือสถานที่          
4. ดำเนินงานตามโครงการ          
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์สำนักงาน 1,000    
ค่าใช้สอย 
ค่าวิทยากรและค่าดำเนินการ 4,000    
     
ค่าครุภัณฑ์  

รวม 5,000    
 
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 
 
 

   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 



 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

                         ลงชื่อ          วราภรณ์ ทับทิมทอง                               
                (นางสาววราภรณ์ ทับทิมทอง) 
                 ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 



7 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววราภรณ์    ทับทิมทอง    
   แผนกวิชา / งาน  งานบุคลากร 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนไทยทุกคนมี       
สถาบันชาติ  ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในความ      
เป็นคนไทย ได้แสดงออกถึงความรักภักดีแต่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นการสืบสานวฒันธรรมของไทย
ให้คงอยู่สืบไป จึงจดัให้มีโครงการส่งเสริมสถาบนัชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ เพื่อปลกูฝังและเสริมสร้างให้นกัเรียน  นกัศึกษา มี
ความรัก หวงแหน เคารพ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัวนัส าคญัของสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึง่มีต่อเนื่องตลอดปี 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       3.1  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
       3.2  เพ่ือเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผดชอบ ความรัก และเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ 
       3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
       - ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
       - ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย ได้แสดงออกถึง 
       ความรักภักดีแต่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเป็นการสืบสาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดี เสริมสร้างความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
ความรักและเทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ มีผลประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับดีขึ้น 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               6.2.1  ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม 
                       1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
                          บรมนาถบพิตร   วันที่ 13  ตุลาคม 
                       2. กิจกรรมวันปิยะมหาราช  23  ตุลาคม 
                       3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม 
                       4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3  มิถุนายน 
                       5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม 
                       6. กิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1. ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  



            ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2. ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก และเทิดทูนในสถาบัน 
            หลักของชาติ 
        3.  ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคี 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ครู  และ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ -คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความจงรักภักดี 
เสริมสร้างความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักและเทิดทูนในสถาบัน
หลักของชาติ มีผลประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจโดยรวม อยู่
ในระดับดีขึ้น 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  5,000 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

วางแผน ดำเนินการ          
ดำเนินการ          
ตรวจสอบ          
ประเมินผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 
 
 
 
 
11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์(พวงมาลา ) 5,000    
     
ค่าใช้สอย 

    
     



ค่าครุภัณฑ์  
     

รวม 5,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   

คุณภาพ และมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 



 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 
                                                              ลงชื่อ        วราภรณ์  ทับทิมทอง                               
                        (นางสาววราภรณ์  ทับทิมทอง) 
                          ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

1. ช่ือโครงการ งานทะเบียน  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายน้ำผึ้ง ศรีต่างวงษ์   
              2.  นายศุภรัสมิ ์ ขนุทอง     
    แผนกวิชา / งาน    งานทะเบียน  

2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการบริการด้านการเรียนการสอน เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
นักเรียนนักศึกษา เริ่มตั้งแต่เข้ามาในสถานศึกษา ระหว่างอยู่ในสถานศึกษา จนกระทั่งออกจากสถานศึกษาไป
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ เกี่ยวข้องกับการนำระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ มาตีความและถือปฏิบัติ โดยการ
จดบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานทางการอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบ และสืบค้นข้อมูล  ออกเอกสาร
รับรองให้กับนักเรียนนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้แจง แนะนำข้อมูลดังกล่าวให้กับนักเรียน
นักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อรองรับการจัดการและบริการด้านการเรียนการสอนของครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งด้านการออกเอกสาร/หลักฐาน และให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ กับนักเรียน
นักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อไม่ต่ำกว่า 120 คน/ปี 
 2. นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อไม่ต่ำกว่า 90 คน/ปี 
 3. นักเรียนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัยฯ ประมาณ 490 คน/ปี 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 80 คน/ปี 
 2. นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 80 คน/ปี 
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 10 คน/ปี 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักเรียนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อราชการ และผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 

7. พื้นที่ดำเนินการ 
 อาคารงานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ สำเร็จการศึกษาออกไปสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หรือศึกษาต่อได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเองในสถานศึกษาระดับสูงขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ  - นักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น ปวช./ปวส. และระดับ
ปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษา รวมไม่ต่ำกว่า 170 คน  
- นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับ
ปริญญาตรีทุกชั้นปี ประมาณ 494 คน/ปี 

170 คน 
 

494 คน 

เชิงคุณภาพ - เอกสาร/หลักฐานทางงานทะเบียนถูกต้องตามระเบียบ ของ สอศ./
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

เชิงเวลา - เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าวัสดุ , ครุภัณฑ์ / ค่าใช้สอย) 20,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางแผน/โครงการ          

2. การดำเนินงาน     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
20,000 

   

3. ประเมิลผลการเรียน/
สำเร็จการศึกษา/สรุปผล 

    
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 
และ ปวส.2 และปริญญาตรี ที่สำเร็จ
การศึกษา 

   

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    

 

 

 

 

 

 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
1. หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 2,500    
2. หมึกพิมพ์ Epson 6 สี/ชุด 1,200    
3. กระดาษใบประกาศนียบัตร ขนาด A5 150 แกรม  600    
4. กระดาษใบระเบียนแสดงผลการเรียน ขนาด A4 120 แกรม 3,000    



5. หมึกเลเซอร์ Brother  5,000    
ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 2,000    
ค่าครุภัณฑ ์     
1. เก้าอ้ีสำนักงาน 4,700    
2. ลำโฟงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์  1,000    

รวม 20,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 
 

 

 ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิง   สายน้ำผึ้ง ศรีต่างวงษ์                   ลงชื่อ                ศุภรสัมิ์  ขุนทอง                    
    (สายน้ำผึ้ง ศรีต่างวงษ์)    (นายศุภรัสมิ์  ขุนทอง) 
        ผู้เสนอโครงการ         ผู้เสนอโครงการ 
 

 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 



                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
ชื่อโครงการ พัฒนางานพัสดุกลาง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายอภิศักด์   เกี้ยวสันเทียะ 

       2. นายวงศกร  วงษ์ปาน 
       3. นางสาวณัฏฐนันท์   ต่ายจันทร์ 

แผนกวิชา / งาน  พัสดุ     
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  พัสดุกลางเป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนเป็นหน่วยควบคุม
ทะเบียน เอกสาร ในการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณต่างๆ ซึ่งควรมีระบบจัดเก็บท่ีดี ทำให้เกิดความ  เรียบร้อยเป็น
สัดส่วน สามารถสืบค้น หรือตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งควรมีสิ่งอำนวยความสะดวก แก่บุคลากร และผู้
มาติดต่อราชการตามมาตรฐานของการจัดสำนักงาน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ 

3.2 เพ่ือปรับปรุงงานพัสดุกลางให้เรียบร้อย ตามรูปแบบของสำนักงานทั่วไป 
3.3 เพ่ือการดำเนินงานของงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   งานพัสดุกลางความเรียบร้อย พร้อมสำหรับให้บริการ แก่บุคคลากรและผู้มาติดต่องานราชการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  งานพัสดุกลาง สามารถให้บริการ แก่ บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    งานพัสดุกลางปรับปรุงระบบการจัดเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบ และสืบค้น
ได้อย่างรวดเร็ว 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  6.2.1 จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงาน 4 รายการ 
   6.2.2 งานพัสดุกลางปฏิบัติงานอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพตามกำหนดในแผนปฏิบัติงาน
ประจำป ี 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  งานพัสดุกลาง สามารถส่งเสริมสนับสนุนดำเนินภารกิจในทุก ๆ ด้านของวิทยาลัยฯ ได้ครบตามกำหนดใน
แผนปฏิบัติการประจำปี  
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จัดหาวัสดุ -อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และเอกสาร ให้

สามารถตรวจสอบ และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว จำนวน 4 รายการ 
4 รายการ 



เชิงคุณภาพ งานพัสดุกลางปฏิบัติงานอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีคุณภาพตาม
กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (ค่าวัสดุ / ค่าใช้สอย) 5,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ          
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
3. สรุปผลการดำเนินงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. กระดาษ A4  5 รีม 500    
2. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1,000    
3. วัสดุอื่น ๆ 2,500    
ค่าใช้สอย     
1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,000    

รวม 5,000    
 
 
 
 
 
 

 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 



 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 
 

 

 ลงชื่อ  อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ       ลงชื่อ            วงศกร วงษ์ปาน           ลงชื่อ      ณัฏฐนันท์ ต่ายจันทร์                                                                                 
      (นายอภิศักดิ์ เก้ียวสันเทียะ)        (นายวงศกร วงษ์ปาน)             (นางสาวณัฏฐนันท์ ตา่ยจันทร์) 
    ผู้เสนอโครงการ             ผู้เสนอโครงการ       ผู้เสนอโครงการ 
 
        

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ โครงการงานประชาสัมพันธ์ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพ์นภา ภูฆัง 
    แผนกวิชา/งาน ประชาสัมพันธ์   
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาการศึกษา สร้างเยาวชนของชาติให้
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเชื่อมสัมพันธ์ดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนโดยเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษา บ้าน องค์การทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้เยาวชนที่อยู่ในวัย
เรียน ได้พัฒนาตนเองทุกด้านและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจนสามารถดำรงชีวิตยู่ในสังคมได้อย่า งมีความสุข
ต่อไปในอนาคต 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของงวิทยาลัยฯ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบความก้าวหน้าของวิทยาลัย 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐ 

และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

  1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
  2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงานภายนอกรู้จักวิทยาลัยมากขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
6. กลุ่มเป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ชุมชน  หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษามากขึ้น 

2. มีการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน ด้วยสื่อที่หลากหลาย 
7. พื้นที่ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้สำเร็จบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้รับข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
3. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ชุมชน  หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 

10 

 



9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ชุมชน  หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษามากขึ้น 
2. มีการประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน ด้วยสื่อที่หลากหลาย 

 

เชิงคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 20,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () เป้าหมาย เช่น ใคร 

จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.วางแผน     คณะกรรมการดำเนินงาน     
2.การดำเนินงาน     คณะกรรมการดำเนินงาน     
3.การติดตามประเมินผล     คณะกรรมการดำเนินงาน     
4.สรุปผล     คณะกรรมการดำเนินงาน     
5. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    คณะกรรมการดำเนินงาน     

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าใช้สอย 20,000    
รวม 20,000    

 

 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 



 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ       พิมพ์นภา ภูฆัง                  
         (นางพิมพ์นภา ภูฆัง)  
                                       ผู้เสนอโครงการ 
   
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 

 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนางานการเงิน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินดา  เทพรักษ์ 
   แผนกวิชา / งาน  การเงิน 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานการเงินเป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนเป็นหน่วยควบคุม
ทะเบียน – เอกสาร ในการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณต่าง ๆ ซึ่งควรมีระบบจัดเก็บท่ีดีทำให้เกิดความเรียบร้อยเป็น
สัดส่วน สามารถสืบค้นหรือตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและผู้มา
ติดต่อราชการตามมาตรฐานของการจัดสำนักงาน  
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ 
 3.2 เพ่ือปรับปรุงงานการเงินให้เรียบร้อย ตามรูปแบบของสำนักงานท่ัวไป 
 3.3 เพ่ือการดำเนินงานของงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบ  
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   งานการเงินมีความเรียบร้อย พร้อมสำหรับให้บริการ แก่บุคลากรและผู้มาติดต่องานราชการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  งานการเงินสามารถให้บริการ แก่ บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    งานการเงินปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบและสืบค้น
ได้อย่างรวดเร็วตามกำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงระบบ 4 รายการ 
7. พื้นที่ดำเนินการ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    งานการเงินสามารถส่งเสริมสนับสนุนดำเนินภารกิจในทุก ๆ ด้านของวิทยาลัย ฯ ได้ครบตาม
กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุดำเนินงาน เพ่ืองานการเงินปรับปรุงระบบการจัดเอกสารได้อย่าง

เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบ และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
4 รายการ 

 11 

 



เชิงคุณภาพ งานการเงินปฏิบัติงานอย่างสะดวดรวดเร็ว และมีคุณภาพตามกำหนด
ในแผนปฏิบัติงานประจำปี 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (วัสดุ / ใช้สอย) 5,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ          
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
3. สรุปผลการดำเนินงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. กระดาษ A4 5 รีม 500    
2. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1,000    
3. อุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ 1,000    
4. วัสดุอื่น ๆ 500    

ค่าใช้สอย     
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,000    

รวม 10,000    
 

 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 



   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 



 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 
 

 

          ลงชื่อ        จินดา เทพรักษ์                             
                     (นางจินดา เทพรักษ์) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 
 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 

 
 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ  งานบัญชี 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพรทิพย์ มังคลาด 
   แผนกวิชา / งาน  บัญชี 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  งานบัญชีเป็นงานที่จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชีการเบิกบัญชี ของ
สถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และท้ายสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณจัดทำรายงานงบการเงิน เพื่อ
จัดส่งส่วนราชการต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือบันทึกข้อมูลทางบัญชีผ่านระบบ GFMIS ได้ทันเวลาที่กำหนด 
 2. เพ่ือมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลทางบัญชีผ่านระบบ GFMIS อย่างเพียงพอ  

3. เพ่ือจัดส่งรายงานประจำเดือน ประจำปี ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลาที่
กำหนด 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   1. วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานโครงการ 
 2. ข้อมูลการรับ-จ่าย ทางการเงินของสถานศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  1. ปฏิบัติการส่งข้อมูลทางบัญชีผ่านระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดส่งรายงานต่างๆ ได้ครบและเป็นเวลาที่กำหนด 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ได้ตามเวลาที่กำหนด 

2. จัดส่งรายงานประจำเดือน รายงานประจำปี ได้ทันเวลาที่กำหนด  
3. จัดส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเวลาที่กำหนด 

  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1. จัดส่งรายงานประจำเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ( ต.ค.63-ก.ย. 64 )  
  2. จัดส่งรายงานประจำปีๆ ละ 1 ครั้ง 
  3. จัดส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีละ 1 ครั้ง (สิ้น ปี งปม.)  
7. พื้นที่ดำเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานบัญชีได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  2. จัดส่งรายงานทุกประเภทได้ทันเวลาที่กำหนด 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
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เชิงปริมาณ 1. จัดส่งรายงานประจำเดือน 12 ครั้ง 
2. จัดส่งรายงานประจำปี 1 ครั้ง 
3. จัดส่งรายงานประเมินผลด้านบัญชี 1 ครั้ง 

12 เดือน 
1 ปี 
1 ปี 

เชิงคุณภาพ จัดส่งรายงานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลาที่กำหนด  
เชิงเวลา ปีงบประมาณ 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการงานบัญชี 5,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการ          
2. อนุมัติโครงการ          
3. ดำเนินงานตามโครงการ          
4.รายงานผลโครงการ          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 5,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
วัสดุต่าง ๆ 5,000    

ค่าใช้สอย     
     

รวม 5,000    
 

 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 



   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 
 
    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 



 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 
 

 

          ลงชื่อ       พรทิพย์ มังคลาด                                 
                   (นางพรทิพย์ มังคลาด) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 
   แผนกวิชา /งาน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  การจัดซื้อวัสดุสำนักงานเป็นงานบริหารที่วิทยาลัย ฯ จำเป็นต้องจัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและการดำเนินงานธุรการทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือจัดเตรียมวัสดุสำนักงานสำหรับบริการจัดการเรียนการสอน 
  2. เพ่ือการบริการถ่ายเอกสารในงานบริหารงานทั่วไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับการบริการจัดการเรียนการสอน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  การบริการวัสดุสำนักงานรองรับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    การบริการวัสดุสำนักงานรองรับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานครบตามที่กำหนดในโครงการ 
7. พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้สอนและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีวัสดุในการจัดการเรียนการสอนครบตามความจำเป็น 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานครบตามที่กำหนดในโครงการ 5 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ การบริการวัสดุสำนักงานรองรับการจัดการเรียนการสอนตาม

วัตถุประสงค์ 
 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 100,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
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1. เขียนโครงการขออนุมัติ          
2. ดำเนินการสำรวจความ
ต้องการวัสดุของบุคลากร 

         

3. จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 1          
4. จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 2          
5. จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 3          
6. จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 4          
8. จัดซื้อวัสดุครั้งที่ 5          
9. สรุปผลโครงการ          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
วัสดุสำนักงาน 100,000    

รวม 100,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 



 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 

 

 
          ลงชื่อ      อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 
                     (นายอภิศักดิ์ เก้ียวสันเทียะ)         

         ผู้เสนอโครงการ  
    
  

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 



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

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ  

2 .นายวงศกร  วงษ์ปาน  
3. นางสาวณัฏฐนันท์   ต่ายจนัทร์ 

    แผนกวิชา / งาน  พัสดุ 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่มีความจำเป็นต้องจัดหาไว้รองรับการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัย ฯ ใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งงานยานพาหนะ และงานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม ตลอดจนงานดูแลความ
สะอาดของอาคารสถานที่ของวิทยาลัย ฯ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับการปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   วิทยาลัย ฯ สามารถดำเนินภารกิจในทุก ๆ ด้านได้ครบตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  วิทยาลัย ฯ มีน้ำมันเชื้อเพลลิงเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    วิทยาลัย ฯ สามารถดำเนินภารกิจในทุก ๆ ด้านได้ครบตามกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ภายใต้นโยบายการประหยัดพลังงาน 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    วิทยาลัย ฯ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ภายใต้นโยบายการประหยัดพลังงาน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัย ฯ สามารถดำเนินภารกิจในทุก ๆ ด้านได้ครบตามกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้
นโยบายการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัย ฯ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ภายใต้

นโยบายการประหยัดพลังงาน 
 



เชิงคุณภาพ วิทยาลัย ฯ สามารถดำเนินภารกิจในทุก ๆ ด้านได้ครบตามกำหนดใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้นโยบายการประหยัดพลังงาน 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 490,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนินงาน งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ          
2. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเป็น
รายเดือน 

         

3. สรุปผลการดำเนินงาน          
รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 490,000    

 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. น้ำมันเบนซิน 150,000    
2. น้ำมันดีเซล 300,000    
3. น้ำมันหล่อลื่น 30,000    
4. วัสดุอื่น ๆ 10,000    

รวม 490,000    
 

 
 
 
 
 
12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 



   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  
 

   
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน       
กลยุทธ์ที่ 



 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
 

 

 ลงชื่อ  อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ         ลงชื่อ     วงศกร วงษ์ปาน        ลงชื่อ      ณัฏฐนันท์ ต่ายจันทร์                                                                                 
      (นายอภิศักดิ์ เก้ียวสันเทียะ)           (นายวงศกร วงษ์ปาน)            (นางสาวณัฏฐนันท ์ต่ายจันทร์) 
     ผู้เสนอโครงการ               ผู้เสนอโครงการ                         ผู้เสนอโครงการ 
         
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1.  ชื่อโครงการ จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 
    แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มีภารกิจงานที่รับผิดชอบในการผลิตนักเรียน นักศึกษาและมี
กิจกรรมงานฟาร์มที่จะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ซึ่ง
จำเป็นจะต้องได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือรองรับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
    เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ที่ชำรุดเสียหายได้รับการซ่อมบำรุง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ทุกรายการสามารถใช้งานได้ 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ครุภัณฑ์ทุกรายการได้รับการซ่อมบำรุงรองรับการปฏิบัติงานได้ตามภารกิจของวิทยาลัย ฯ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ทุกรายการ

สามารถใช้งานได้ 
100 % 

เชิงคุณภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภทครุภัณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ให้มีความพร้อม
สำหรับการใช้งานตลอดเวลา 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (วัสดุ / ใช้สอย) 100,000 บาท 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 
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1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ          
2. สำรวจรายการครุภัณฑ์ที่
ต้องการซ่อมบำรุง 

         

3. ดำเนินการซ่อมบำรุง          
4. สรุปผลการดำเนินงาน          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 100,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
ค่าอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุง 50,000    
ค่าใช้สอย     
ค่าจ้างเหมาในการซ่อมบำรุง 50,000    

รวม 100,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 



 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 
        ลงชื่อ      อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทยะ                               
                  (นายอภิศักดิ์ เก้ียวสันเทยะ) 
                  ผู้เสนอโครงการ 
 
 
ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 



 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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โครงการ/กิจกรรม  ตามพ.ร.บ. งบประมาณประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

1.  ช่ือโครงการ   งานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวิขา  โสรัส 
    แผนกวิชา ช่างกลเกษตร  
 

2.  ความสำคัญของโครงการ /หลักการและเหตุผล   
ด้วยสถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์  และแบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา และในแต่ละสาขาวิชาจำเป็นต้องเรียนในหมวด
ทักษะวิชาชีพ  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ วิชา แทรกเตอร์และเครื่องจักรกล1. และสถานศึกษาได้เปิดสาขาวิชาช่างกล
เกษตรในระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งการการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร        
อีกหลายวิชา  ตลอดจึงสถานศึกษามีงานฟาร์มเกษตรอยู่หลายฟาร์มและงานกิจกรรมที่ต้องการใช้แทรกเตอร์และ
เครื่องจักรกลเกษตรอยู่เป็นประจำ ซึ่งทำให้แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรมีการสึกหรอและเกิดการชำรุด        
ด้วยชั่วโมงการทำงานและประกอบกับแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรมีการใช้งานที่ยาวนาน  จึงต้องมีการซ่อมและ
มีการบำรุงรักษาเพ่ือให้แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรให้อยู่ในสภาพที่พร้อม  ในการเรียนการสอนและงานฟาร์ม
ตลอดจนงานบริการกิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยฯ และงานบริการชุมชนใน ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1.  เพ่ือซ่อมแซมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 
3.2.  เพ่ือบำรุงรักษาตามชั่วโมงการทำงานของแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 
3.3.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนและบริการงานฟาร์มตลอดจนงานกิจกรรมต่างๆของ

วิทยาลัยฯ 
4.  ผลผลิต (Output) 

งานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม มีประสิทธิภาพ ต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 
 

5..  ผลลัพธ์ (Outcomes) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกคนมีความพึงพอใจและมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานภายนอกและ

ภายในสถานศึกษา  
 

6.  เป้าหมาย 
6.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   6.1.1  งานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  จัดการซ่อมบำรุงรักษาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกล
เกษตร  มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนและผู้พบเห็น 

 
6.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

            6.2.1  สามารถทำการซ่อมบำรุงรักษาแทรกเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  จำนวนทั้งหมด 8 คัน    
  6.2.2  ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร  อย่างน้อย 5 เครื่อง 

7.  พื้นที่ดำเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
วิทยาลัย ฯ  มีงานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มที่มีความพึงพอใจต่อผู้เรียนและผู้ใช้บริการ 

 

9.  ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ซ่อมบำรุงรักษาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรให้

มีประสิทธิภาพ      
13 เครื่อง /เครื่อง   

เชิงคุณภาพ งานแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม  จัดการซ่อม
บำรุงรักษาแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร  มี
ความพึงพอใจต่อผู้เรียนและผู้พบเห็น 

150 คน  

เชิงเวลา 1 ปีการศึกษา 2564 1 ปีการศึกษา 
เชิงค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดซ่อม(จ้าง)และจัดซื้อ 50,000  บาท 

 

10.  สรุปขั้นตอน / วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน / 
วิธีการดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส  ( / ) 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร/จำนวน/
ครั้ง เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ดำเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบราย 
จ่ายอ่ืนๆ 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. เขียนโครงการ    /      
2. ดำเนินการตาม
โครงการ 

/ / / /  50,000    

3. สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

   /      

          
รวมเงินประมาณรวมทั้งโครงการ ฯ 50,000    

 
 
11.  งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ฯ  

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ     
 1. น้ำมันหล่อลื่น/อะไหล่แทรกเตอร์
และเครื่องจักรกลเกษตร 

15,000    

ค่าใช้สอย     
1. ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรง 35,000    
ค่าครุภัณฑ ์     
รวม 50,000    
  



12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที ่1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   

คุณภาพ และมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 



 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ            สวุิชา โสรัส                               
                        (นายสุวชิา โสรสั) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

1. ช่ือโครงการ งานอาคารสถานที่ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายวงศกร วงษ์ปาน 
                                2. นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ 
    แผนกวิชา / งาน  อาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ด้วยสถานศึกษาได้รับสิ่งก่อสร้าง อาคารต่างๆ ซึ่ง ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนานจึงมีการเสื่อม
โทรมไปตามเวลา ดังนั้นงานอาคารสถานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและบริการทั่วไป ทั้งอาคาร สถานที่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้
งานได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพตลอดจนมีการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อผู้ขอ
ใช้บริการและการเรียนการสอน 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปาอาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
  2. จัดการทรัพยากร อาคารสถานที่ ด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
  3. จัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการบริการและการเรียนการสอน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
   งานอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้เหมาะสม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  วิทยาลัยมีความสวยงาม สถานที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียน / การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    วิทยาลัยฯ ทำการจัดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา มีความพึง
พอใจกับผู้เรียนและผู้พบเห็น 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    สามารถทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายในวิทยาลัยฯ ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 5 อาคาร 10 ห้องเรียน 
7. พื้นที่ดำเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. วิทยาลัย มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ มีความปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ 
  2. ครู และ นักเรียนมีความสุขในการเรียนการสอน ส่งผลให้มีการสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
 
 
 
 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารเรียน ระบบไฟฟ้า ประปา ภายใน

วิทยาลัยฯ 5 อาคาร 10 ห้องเรียน 
5 อาคาร         

10 ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ งานอาคารสถานที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัย 5 อาคาร 

17 



10 ห้องเรียน 
เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ (วัสดุ / ครุภัณฑ์ / ใช้สอย 350,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. ขั้นเตรียมการ     2 ครั้ง     
- แต่งตั้งคณะทำงาน          
- ประชุมคณะกรรมการ          
- เขียนแผนหรือโครงการ          
2. ขั้นดำเนินการ     3 ครั้ง     
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ          
- ปฏิบัติการปรับปรุงอาคารสถานที่          
3. ขั้นตรวจสอบ     1 ครั้ง     
- คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามงาน          
4. แก้ไขปรับปรุง     1 ครั้ง     
- คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 350,000    
 

11.งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1.ค่าวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ภายในวิทยาลัย 
- ปรับปรุงห้องเรียนแผนกวิชาช่างกล
เกษตร 
-ปรับปรุงอาคารพัสดุกลาง 
-ปรับปรุงอาคารเรียนอุตสาหกรรม 
-ปรับปรุงอาคารเรียน 1 
-ปรับปรุงห้องน้ำภายในวิทยาลัย 
-ปรับปรุงอาคารอ่ืนๆ 
2. ระบบประปาภายในวิทยาลัย 
3. ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย 

140,000 
 

25,000 
 

5,000 
15,000 
10,000 
45,000 
4,100 
10,000 
40,000 

   

ค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างแรงงานในการซ่อมแซม และ 
พัฒนาอาคารสถานที่ 

100,000    



ครุภัณฑ์     
1. พัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว 
2. แอร์ติดผนัง 1 ตัว 
3. โต๊ะทำงาน 

10,000 
20,000 
15,900 

   

รวม 350,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   คุณภาพ และ
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่  
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพใน

ท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 



 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 
        กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอ 
 

 ลงชื่อ       วงศกร วงษ์ปาน   ลงชื่อ    อภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ                                                        
           (นายวงศกร วงษ์ปาน)           (นายอภิศักดิ์ เกี้ยวสันเทียะ) 

                          ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เสนอโครงการ 
 

 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวุธินันท์ รีเงิน 
   แผนกวิชา / งาน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตึกอำนวยการเป็นที่รับรองบุคคลทั้งภายในและภายนอก จำเป็นต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะห้องผู้อำนวยการมีความทรุดโทรมด้วยไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมาอย่างยาวนาน 
ควรจะต้องได้รับการปรับปรุง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ และสภาพแวดล้อมของตึกอำนวยการให้ใหม่น่าอยู่ 
2. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. อาคารอำนวยการได้รับการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 
2. อาคารอำนวยการมีวัสดุสำนักงาน และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นครบถ้วน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
อาคารอำนวยการ มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

อาคารอำนวยการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

6.2.1 ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ 
6.2.2 จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 
6.2.3  จัดหาครุภัณฑ์ 5 รายการ 
6.2.4 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 รายการ 

7. พื้นที่ดำเนินการ  ตึกอำนวยการ 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. จัดสภาพแวดล้อมของตึกอำนวยการให้น่าอยู่ สะดวกสบายแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
2. มีครุภัณฑ์ เทคโนโลยีสื่อสารที่ติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง  
เชิงคุณภาพ อาคารอำนวยการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
เชิงเวลา 1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2564 1 ปี 



เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ / ครุภัณฑ์ / ค่าใช้สอย 45,000 บาท 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย เช่น 
ใคร จำนวน ครั้ง 

เรื่อง ฯลฯ 

หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการ      13,400 31,600   
2.ดำเนินงานตามโครงการ          
-จัดซื้อจัดจ้าง          
-ดำเนินการ          
3.สรุปผลการดำเนินงานและ          
รายงานผล          

รวมเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ 45,000 
 

11. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
 

หมวดรายจ่าย 
แหล่งค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ 
งปม. อุดหนุน รายได้สถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
1. ผ้าปูโต๊ะ 2 ผืน 1,400    
2. ถังขยะเท้าเหยียบ 1 ถัง 100    
3. พรมดักฝุ่น 2 ผืน 600    
4. น้ำยาล้างจาน 4 ขวด 200    
5. น้ำยาล้างห้องน้ำ 200    
6. สบู่เหลวล้างมือ 3 ขวด 300    
7. กระดาษชำระ 3 แพ็ค 600    

     
ค่าใช้สอย 

1. จ้างเหมาบริการ ปรับปรุง 8000    
ห้องผู้อำนวยการ     

2. จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2000    
2 เครื่อง     

ค่าครุภัณฑ์  
1. โทรศัพท์โชว์เบอร์ 1 เครื่อง 1,100    
2. เก้าอ้ีทำงาน 2 ตัว 1,000    
3. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ีผู้บริหาร 10,000    

     
4. Printer Sense Fax  9,500    
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10,000    



รวม 45,000    
 

12. ความสอดคล้องกับ 
  12.1 การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี 2561 และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นการประเมินที่ 

 1.1 ด้านความรู้ 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
   2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
           มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ประเด็นการประเมินที่ 
   3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

12.2 สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนพัฒนาสถานศึกษา 2564-2567 
 พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างกำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีให้มี   
คุณภาพ และมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
 1. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม อาชีพในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 5. จัดการอาชีวศึกษาในระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 9. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชวะเกษตร  

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 4. จัดทำช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยออนไลน์ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 



     กลยุทธ์ที่ 
         1.  สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
         2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบที่มีมาตรฐาน 
     กลยุทธ์ที่ 

 1. สร้างและพัฒนางานฟาร์มและโรงงานแปรรูปให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนแหลง่เรียนรู้ให้เป็นเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่มีมาตรฐานในภูมิภาค 
 3. พัฒนางานฟาร์มพ้ืนฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อฝึกทักษะการเรียนการสอน 
 

 

        ลงชื่อ          วุธินันท์ รีเงิน                               
                      (นายวุธินันท์ รีเงนิ) 
                ผู้เสนอโครงการ 
 

ความคิดเห็น .............................................................     ความคิดเห็น ........................................................... 
...................................................................................  ................................................................................. 
 
 

 ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นายวุธินันท์  รีเงิน)           (นายทรงวุฒิ เรือนไทย) 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                         รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   
                           รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีงบประมาณ 2564 
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