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ก 
 

ค าน า 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ครอบคลุมทุกงาน ทุกฝ่าย ทุกแผนก
วิชา เปิดโอกาส ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ  ท้ังนี้เพื่อให้ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมท้ังสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

แผนปฏิบัติราชการเล่มนี้ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วิ สัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ประมาณการ
รายรับ รายจ่าย และโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 

 
 
 
 
 

(นายณัทฐศักดิ์  ส าราญรื่น) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

กันยายน  256๔ 
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สารบญั 
   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนท่ี 1 บทน า 1 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 4 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 5 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579) 6 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 7 
 ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 8 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน 10 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 10 
 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น 10 
 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 11 
 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 12 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 14 
 ข้อมูลบุคลากร 15 
 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 19 
ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 21 
 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา 21 
 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีต่อไป) 22 
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  โครงการพัฒนางานบริหารงานท่ัวไป 29 
  โครงการบริการเอกสารการพิมพ์ 31 
  โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 33 
  โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 35 
         โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 37 
  โครงการงานประชาสัมพันธ ์ 39 
            โครงการจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน 41 
  โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะของวิทยาลัย 43 
  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 46 
  โครงการพัฒนางานทะเบียน 49 
         โครงการงานบัญช ี 51 
         โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 53 
  โครงการงานการเงนิ 56 
  โครงการปรับปรุงห้องประชุมทันสมัย 58 



ค 
 

สารบญั (ต่อ) 
   หน้า 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  โครงการงานวางแผนและงบประมาณ 61 
  โครงการสนับสนุนศักยภาพการจัดท าวิจัยนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และ 64 
                งานสร้างสรรค์ส าหรับครูและนักเรียนนักศึกษา 
  โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา 67 
  โครงการงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 70 
  โครงการงานความร่วมมือ 73 
  โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 75 
                สายการสอนในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 
  โครงการพัฒนาการสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนและการคิดวิเคราะห์ผลข้อมูล 77 
        งานฟาร์มและโรงงาน 
  โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ 79 
  โครงการฟาร์มธุรกิจเห็ด 81 
  โครงการธุรกิจเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 84 
  โครงการเล้ียงสุกร 87 
  โครงการฟาร์มโคนม 91 
         โครงการเล้ียงไก่ไข ่ 93 
  โครงการเล้ียงโคเนื้อ 95 
  โครงการปลูกพืชไร้ดิน 97 
  โครงการบ่อตกปลา (UDCAT Fishing Park) 100 
  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 102 
  โครงการเล้ียงกวาง 105 
  โครงการเล้ียงนกกระจอกเทศ 107 
  โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 109 
  โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา 112 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
         โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ 114 
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ-เนตรนารีฯ 117 
  โครงการจัดกิจกรรม อกท. ส่งเสริมด้านวิชาการ 119 
  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท. หน่วยดีเด่น 122 
  โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 125 
  โครงการกิจกรรมวันไหว้คร ู 127 
  โครงการการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 129 
  โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 132 
  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ประจ าปีการศึกษา 2565 134 
         โครงการเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและประดับแถบ 2 สี 136 



ง 
 

สารบญั (ต่อ) 
   หน้า 
  โครงการเตรียมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค ระดับชาติ 139 
  โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกด านาและเกี่ยวข้าว 142 
  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 145 
  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 148 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 151 
  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 153 
  โครงการงานครูที่ปรึกษา 156 
  โครงการงานปกครองนักเรียนนักศึกษา 159 
  โครงการวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 161 
  โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการแสดงนันทนาการ 164 
  โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 166 
        พ.ร.บ.งบประมาณ 
  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it 168 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 172 
  โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ปี 2565 174 
  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 177 
 ฝ่ายวิชาการ 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพ 179 
                และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 2565  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น 182 
                สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนด้วยงบประมาณสถานศึกษา ปี 2565 185 
  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 188 
  โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 190 
  โครงการติวเข้มเพื่อก้าวเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 192 
  โครงการพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 195 
                และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 
  โครงการงานศูนย์วิทยบริการ 197 
  โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี (ส.ผ.) 200 
  โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 202 
  โครงการด าเนินการจัดท าบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ 205 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน 207 
                ท่ีทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
  โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ 210 
  โครงการจัดท าคลังข้อสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ 212 
                อาชีวศึกษา   



จ 
 

สารบญั (ต่อ) 
   หน้า 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครูฝึกใน 214 
                สถานประกอบการและจัดท าแผนการฝึกการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีฯ 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  
  โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพักครูประจ าแผนกวชิาสามัญสัมพันธ์ 217 
  โครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 220 
  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 222 
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร  
  โครงการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์งานเช่ือมโลหะแผนกวิชาช่างกลเกษตร 224 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์  
  โครงการศึกษาดูงานและเชิญวิทยากร 226 
  โครงการจัดการแปลงรวบรวมชนิดและพันธุ์ไม้ผล 228 
  โครงการจัดการแปลงปาล์มน้ ามัน 230 
  โครงการส่งเสริมงานวิจัยแผนกวิชาพืชศาสตร์ 232 
  โครงการขับเคล่ือนการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานโครงการ (PjBL) 234 
  โครงการจัดการแปลงยางพารา 236 
  โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 238 
  โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 240 
  โครงการปลูกพืชหลังนา 242 
  โครงการปลูกผักเศรษฐกิจ 244 
  โครงการผลิตผักปลอดภัย 246 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
  โครงการบริหารส านักงานแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 249 
  โครงการส่งเสริมงานวิจัยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 252 
  โครงการศึกษาดูงานและเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 254 
  โครงการ Big Cleaning Day แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2565 256 
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 259 
                และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาฯ 
  โครงการ 108 อาชีพ (หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร) ปี 2565 262 
 แผนกวิชาเกษตรศาสตร์  
  โครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 264 
  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา 267  
                ชนบท (อศ.กช.) 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. วิสัยทัศน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

     วิสัยทัศน์  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมี

คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

     ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความ

เป็นเลิศทางวิชาชีพ 

     พันธกิจ  
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้ 
    มาตรฐาน  
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิช าชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ 
    เทคโนโลยีของประเทศ  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการ 
    อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชน  
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าใน 
    วิชาชีพ  

     ยุทธศาสตร์ 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

     นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
3. จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 
4. จัดต้ังและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
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5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
7. ลดการออกกลางคัน 
8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลีย่นการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับ
ยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
    3. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
    4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการ 
        ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    5. พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
    6. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
    7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและ 
        กีฬา 
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
    1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
    2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการ 
        เรียนการสอน 
    3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรูสู่้การเป็นผู้ประกอบการ 
    4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
    5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

 - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (Project Based Learning และการ 
                       ประดิษฐ์คิดค้น) 
 - ศึกษาค้นคว้า 
 - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
 - วิทยาลัยการท่องเท่ียวถลาง 

    6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้าน 
        อาชีวศึกษา 
    7. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพครู 
    1. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
    2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
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    3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
    4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่
ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนนุ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
2. น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 
3. บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
 - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 
 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

6. กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือ
ในและต่างประเทศ 

1. จัดต้ังกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและ 
    ต่างประเทศ 
3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา  
    พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 
"ยึดหลักธรรมาภิบาล                  บริหารงานประจ า 
 น าภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
 ประสานเครือข่าย                     ขยายทวิภาคี 
 ยึดหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
 เย่ียมห้องเรียนสม่ าเสมอท่ัวหน้า    พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

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

2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง  
     นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  

1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3. การลดความเหล่ือมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
   พัฒนา และนวัตกรรม  
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
    การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
      การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

     นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความ
เหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้อง กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณา
การระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
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4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับ
ฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน  

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ  

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การ
เรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความ
พร้อม  

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะให้เยาวชนและประช าชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดท่ีมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งช าติ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคล่ือนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสาย
กลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและ
การเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความ
สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการ
พึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบ
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ภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความ
รอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีให้พร้อมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอ
ภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ  

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุ ติธรรมอย่าง เสมอภาค ทุกภาคส่วนไ ด้รับการเสริมพลังให้สามารถมี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม  

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า
ทันกับการเปล่ียนแปลง  

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
1. ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ยึดหลัก ส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ 
สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพ 
ของคนทุกช่วงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการ
กระจายรายได้และวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

2. เจตนารมณ์ของแผน แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง 
 2.1  พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข”  
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 2.2 พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน 
คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อ
กัน  

3. วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ท่ีส าคัญ 4 ประการ ดังนี ้ 

     3.1 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
     3.2 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ี

สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 

     3.3 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

    3.4 เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือม
ล้ าภายในประเทศลดลง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 - 2558  
วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทาง

การศึกษาอย่าง เท่าเทียมท้ังในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับทุกคน 
การศึกษาจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนท่ีเข้มแข็งและมีความรู้คือทุน
ท่ีมีพลังในการต่อสู้กับความยากจน 

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน 
เพื่อให้เท่าเทียมกันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ต้ังแต่ปฐมวัย
จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และเทียบเท่า  

พันธกิจ 2. พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะ
หลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมท่ีวางอยู่บน
ฐานความรู้ ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

พันธกิจ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือ 
   นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  
3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ 
    ตลาดแรงงาน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  
6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ  
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7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคม 
    อาเซียน  

6. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต  
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  
 1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร 

ห้องเรียน และการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมท้ังบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ 
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาต้ังแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

 1.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพื้นท่ี ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มทักษะการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
 1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทาง
อารมณ์ เรียนรู้และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองท่ีดี ตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี ความเสมอภาค การท า
ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตส านึกท่ีดีผ่านกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย  
 1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห ์และแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบ  
 1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมโยงกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  
 1.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิต
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาขาดแคลน  
 1.7 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้าง
โอกาสการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และส่ือมวลชนในการ
ผลิตและเผยแพร่ส่ือท่ีปลอดภัยและสร้างสรรค์  
 1.8 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน  

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

 2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 2.2 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน  

3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข  
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
5. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน  
8. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย ์ 
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9. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพตดิ  
10. แผนงานอนุรักษ ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
11. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

     ปรัชญา      การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต 

     วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

     พันธกิจ 
 1.  ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตรทุกระดับ 
 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  3.  บริการวิชาการและวิชาชีพสู่เกษตรกรและชุมชน 

     เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด มีปริมาณเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามาตรฐานและ 
                จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 4. เกษตรกรและชุมชนได้รับการยกระดับการศึกษาด้านอาชีพ 

     อัตลักษณ ์
 ทักษะวิชาชีพดี มีความขยันอดทน 

     เอกลักษณ ์
 เป็นสถานศึกษาต้นแบบเกษตรอินทรีย์ และประมง 

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

     จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะโดยจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน 
 2) พัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน 
 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านเกษตรอินทรีย์และประมง  
              ส าหรับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 
 4) พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่เกษตรกรและชุมชน 
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     ความโดดเด่นของสถานศึกษา  
 1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ท้ังในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี ต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จนถึงระดับปริญญาตรี  
 2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ จัดท าผลงานวิชาการพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาวิชาชีพ 
 3) วิทยาลัยต้ังอยู่ในชุมชน มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ครอบคลุมภูมิสังคมอาชีพในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวมท้ังมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถใช้พื้นท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) วิทยาลัยมีงานฟาร์มเด่นท่ีเป็นต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และประมง 
 5) มีความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษากับสถานประกอบการด้านการเกษตร
และประมง ท้ังภาครัฐและเอกชน  
 6) มีความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานท่ีในการจัดการศึกษา ครอบคลุม
พื้นท่ีเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบ้าน 

3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 
     กลยุทธ์ท่ี 1 : การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 

มาตรการ 
1. ปรับภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

  2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

     กลยุทธ์ท่ี 2  :  ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 มาตรการ 
  1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
  2. เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน 
     กลยุทธ์ท่ี 3  :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพของครูด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ท่ี 4  : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 มาตรการ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 
     กลยุทธ์ท่ี 5  : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 มาตรการ 
  1.  ยกระดับคุณภาพงานฟาร์มสู่มาตรฐาน GMP/GAP 
  2.  พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 



๑๒ 
 

  3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
     กลยุทธ์ท่ี 6  :  พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 มาตรการ 
  1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
  2. พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีพักอาศัย 
     กลยุทธ์ท่ี 7  :  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่เกษตรกรและชุมชน 
 มาตรการ 
  1. ขยายโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  2. พัฒนาอาชีวศึกษานอกระบบ 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
     4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดิมช่ือ “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกร
รมหมากแข้ง” เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2476 ตามหลักสูตรระยะส้ัน โดยมีนาย
สัทธา อินทรพาณิช เป็นครูคนแรกและเป็นครูใหญ่ ต้ังอยู่ท่ีต าบลหมากแข้ง อ าเภอหมากแข้ง 
(อ าเภอเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2478 ได้ย้ายท่ีต้ังของโรงเรียนใหม่ เนื่องจาก
ท่ีต้ังเดิมสภาพไม่เหมาะสมกับการเกษตรขาดแคลนน้ า โดยย้ายมาอยู่ท่ีดงสระพัง (ท่ีปัจจุบัน) และ
เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมอุดรธานี” 
 ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงศึกษาธิการมีค าส่ังยุบโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม ท่ัว
ราชอาณาจักร โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมอุดรธานี ก็ถูกค าส่ังนี้ยุบไปด้วย 
 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2504 รัฐบาลประกาศจัดต้ัง โรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม่
อุดรธานี ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีครู 6 คน นักเรียน 36 คน โดยรับโอนนายสัทธา อินทรพาณิช 
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดหนองคายมาเป็นครูใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรระยะส้ัน 5 เดือน 
 ปีการศึกษา 2509 ได้รับจัดต้ังเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมอุดรธานี เปิดสอนหลักสูตร 
“มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ” แผนกเกษตรเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาช้ันสูง 
 ปีการศึกษา 2513 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาเกษตร (ปกศ.เกษตร) 
อีกหลักสูตรหนึ่ง 
 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจาก “โรงเรียนเกษตรกรรมอุดรธานี” เป็น 
“วิทยา ลัยเกษตรกรรมอุ ดรธานี ”  สั งกัดกองวิทยาลัย เกษตรกรรม กรมอาชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะส้ัน 
 26 กันยายน 2539 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี” และ
ได้เปล่ียนสังกัดจากกรมอาชีวศึกษาเป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิรูประบบ
บริหารราชการเพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (แก้ไขปรับปรุง 
พ.ศ.2545) 
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 10 พฤษภาคม 2556 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายอุดมภูเบศวร์  สมบูรณ์เรศ  เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 

     4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
  ช่ือสถานศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
  ช่ือภาษาอังกฤษ  UDONTHANI COLLAGE OF AGRICULTURE AND 
TECHNOLOGY 
  ท่ีต้ังสถานศึกษา  เลขท่ี 230  หมู่ท่ี 11  ถนนอุดร-หนองคาย  ต าบลกุดสระ   
        อ าเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 
  โทรศัพท์  โทร 042 266 103-4 
  โทรสาร    โทร 042 266 103 
  เว็ปไซต์  WWW.UDCAT.AC.TH 
  อีเมล  kasetudon@gmail.com 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา 
   489 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา 
  มีอาคาร รวมท้ังส้ิน 23 หลัง  มีห้องท้ังส้ิน 85 ห้องได้แก ่
   1) อาคารอ านวยการ    1 หลัง   จ านวน 10 ห้อง 
   2) อาคารศูนย์วิทยบริการ    1 หลัง    จ านวน 6 ห้อง  
   3) อาหารหอประชุม    1 หลัง 
   4) อาคารโครงอาหาร     1 หลัง 
   5) อาคารเรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์   3 หลัง  จ านวน 6 ห้อง 
   6) อาคารเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์  2 หลัง   จ านวน 6 ห้อง 
   7) อาคารเรียนแผนกวิชาประมง   3 หลัง   จ านวน 5 ห้อง 
   8) อาคารเรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2 หลัง   จ านวน 6 ห้อง 
   9) อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  2 หลัง    จ านวน 20 ห้อง  
   10) อาคารเรียนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ  1 หลัง   จ านวน 8 ห้อง 
   11) อาคารเรียนแผนกวิชาช่างกลเกษตร  6 หลัง   จ านวน 8 ห้อง 
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกวิชา 
 
 
 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

งานศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 

งานสื่อการเรียนการสอน 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

งานฟาร์มและโรงงาน 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานบัญชี 

งานทะเบียน 

งานพัสดุ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานอาคารสถานที่ 

นายวิชาญ  สินชยกุล 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางดวงพร  ศรีปะโค 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายธีระ  แสงรัตน์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

ว่าที่ ร้อยตรี พงษ์พันธ์  ค าหาญ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัยฯ 
นายณัทฐศักด์ิ  ส าราญร่ืน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยอีดุรธาน ี
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6. ข้อมูลบุคลากร 

6.1 อัตราก าลัง ปี 256๕      ข้อมูล  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม 256๔ 

อัตราก าลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  มีบุคลากรท้ังส้ิน  79  คน 
 ก. ข้าราชการ       33  คน 
  1. ผู้บริหาร          3  คน 
  2. ข้าราชการครู     27  คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน         3  คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า        6  คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน       1  คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน      5  คน 
 ค. พนักงานราชการ          3  คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน         3  คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน         -  คน 
 ง. ลูกจ้างช่ัวคราว        37 คน 
  1. ท าหน้าท่ีสอน         11 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน      26 คน 
 จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ         -  คน 
 ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น      1 คน 
 ช. มีอัตราว่าง  ไม่มีคนครอง         -  คน 
  1. ข้าราชการ        -  คน 
  2. ลูกจ้างประจ า        -  คน 

 6.2 ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา  79  คน 
 ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน    รวม 
- ต่ ากว่า ม.6 - คน 13 คน                           13 คน 
- ปวช./ม.6 - คน 2 คน 2 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 6 คน 6 คน 
- ปริญญาตรี 36 คน 13 คน 49 คน 
- ปริญญาโท 6 คน 2 คน 8 คน 
- ปริญญาเอก - คน 1 คน 1 คน 

รวม 42 คน               37 คน 79 คน 
 6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง  

 ก. ครูผู้สอน     ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน    รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร 1 คน 1 คน                            2 คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน 25 คน 25 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) 10 คน - คน 10 คน 
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จ้างด้วยเงินอื่นๆ - คน - คน - คน 
รวม 11 คน                   26             คน   37 คน 

       
 6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
  6.4.1 ข้าราชการ   รวม  ๓๓  คน  (ข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1 นายณัทฐศักดิ์ ส าราญรื่น ปริญญาเอก(ปร.ด.)   ผู้อ านวยการ 
2 ว่าท่ี ร้อยตรีพงษ์พันธ ์ ค าหาญ ปริญญาโท(ศษ.ม.)   รองผู้อ านวยการ 
3 นางดวงพร ศรีปะโค ปริญญาโท(ศษ.ม.)  รองผู้อ านวยการ 
4 นายสงบ มโนขันธ ์ ปริญญาตรี(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ  
5 นางวริพูล ทิพย์มณี ปริญญาตรี(ค.บ.) ภาษาไทย  
6 นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์ ปริญญาตรี(วท.บ.) วิทยาศาสตร์   
7 นางวงศ์จันทร ์ รินรุด ปริญญาตรี(ค.บ.) สังคมศึกษา   
8 น.ส.วลัยลักษณ์ เดือนจันทร์ ปริญญาตรี(ค.บ.) คณิตศาสตร์   
9 นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี ปริญญาตรี(กศ.บ.) พลศึกษา   

10 นางดรุณี แพงวาปี ปริญญาตรี(ทษ.บ.) สัตวศาสตร์   
11 นายวิชาญ สินชยกุล ปริญญาโท(วท.ม.) ประมง  
12 นางสุมาลี              มูลทองน้อย ปริญญาโท(วท.ม.) ประมง  
13 นายธีระ แสงรัตน์ ปริญญาโท(M.SC.) ประมง  
14 นางจิพาวรรณ มงคลสวัสด์ิ ปริญญาโท(M.SA.) ประมง  
15 นายธนวัฒน ์ อุดมบุญญานุภาพ ปริญญาตรี(วท.บ.) ประมง  
16 นายเสงี่ยม เรืองหน่าย ปริญญาตรี(วท.บ.) ช่างกลเกษตร   
17 นายสุริยา ดีสัตถา ปริญญาตรี(ปทส.) ช่างกลเกษตร   
18 นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ ปริญญาตรี(วท.บ.) เกษตรกลวิธาน   
19 นางสาวชัชวัล เทพเสนา ปริญญาตรี(คอ.บ.) ช่างกลเกษตร  
20 นายสรรพวุธ หมู่โสภิญ ปริญญาตรี(วศ.บ.) ช่างกลเกษตร  
21 นายวรวิทย์ ศรีหานารถ ปริญญาตรี(ปทส.) ช่างกลเกษตร   
22 นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา ปริญญาโท(บธ.ม.) บัญช ี   
23 นางเนาวรัตน ์ มหินทวงศ์ ปริญญาตรี(บธ.บ.) คอมพิวเตอร์   
24 นายจักรกฤษ รอดสุข ปริญญาตรี(คอ.บ.) คอมพิวเตอร์   
25 นายชุมพร ตรียานุสรณ์ ปริญญาตรี(วท.บ.) อุตสาหกรรมฯ  
26 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา ปริญญาตรี(ทษ.บ.) อุตสาหกรรมฯ  
27 นางสาวอภิญญา ศรีนารา ปริญญาตรี(วท.บ.) อุตสาหกรรมฯ  
28 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์  
29 นายกสิติ แก้วพาค า ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์  
30 นางสาวนราวรรณ ศรีจันทร์ ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์  
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ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
 บุคลากรทางการศึกษา     

  31 นางณัชนันท์ ศรีทอง ปริญญาตรี(ค.บ.)   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
32 นางนฤมล ไชยสุรินทร์ ปริญญาตร ี

 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

33 นางสาวพัชราภา อาษารักษ์ ปริญญาตร ี

 
เจ้าพนักงานงานธุรการ 

 
  6.4.2 ลูกจ้างประจ า    รวม 6 คน (ท าหน้าท่ีสอน  ธุรการ  ท่ัวไป) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1 นายบุดศรี ลาลด  ป.4    พนักงานท่ัวไป 
2 นายกิตติภัค อันทรบุตร  ปริญญาตรี    พนักงานธุรการ 
3 นายสังวาลย์ แข็งข้อ  ป.4    พนักงานท่ัวไป 
4 นายค าปลิว   แน่นวงษ ์  ม.3    พนักงานท่ัวไป 
5 นายวีระพงษ ์ สุขเกษม  ปริญญาตรี  พืชศาสตร์   
6 นายสุริยัน  วิชัย  ปริญญาตรี    พนักงานขับรถยนต์ 

 
  6.4.3 พนักงานราชการ    รวม  3  คน (ท าหน้าท่ีสอน  ธุรการ  ท่ัวไป) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1 นางสาวพนิดา จันทร์กอง ปริญญาตรี(บธ.บ.) คอมพิวเตอร์   
2 นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง ปริญญาตรี(วท.บ.) เกษตรศาสตร์ 

 3 นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์  
 
  6.4.4 ลูกจ้างช่ัวคราว    รวม 37 คน (ท าหน้าท่ีสอน  ธุรการ  ท่ัวไป) 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 
1 นางสถาพร    ภูมิโคก   ปริญญาตรี(ศศ.บ.)   เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
2 นางสาวเตือนจิตร   ฤทธิ์ส าแดง  ปริญญาตรี(บธ.บ.)   เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
3 นางสาวมะลิวัลย์  เช้ือกลางใหญ่  ปริญญาตรี(บธ.บ.)   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 
4 นายถนอม   ส าราญเวช  ม.3    สามัญสัมพันธ์ 
5 นายกองขัน   ขุลีดี  ม.6    ช่างกลเกษตร 
6 นายทองใบ   จิตรจ าสี  ป.4   เจ้าหน้าท่ีฟาร์มสัตวศาสตร์ 
7 นายไฉน       จ าปาหอม  ป.4   งานอาคารสถานท่ี 
8 นายอัมพร   สุวรไตร   ป.4   เจ้าหน้าท่ีฟาร์มประมง 
9 นายอนุรักษ ์   โพธิ์บาย ปวส.  เจ้าหน้าท่ีฟาร์มสัตวศาสตร์ 

10 นายทวี วุฒิเสน ป.4  เจ้าหน้าท่ีฟาร์มพืชศาสตร์ 



๑๘ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี 

(ป.เอก/โท/ตรี....) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการท่ัวไป 

11 นางสาวปวีณา สุวรไตร ปวส 
 

เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 

12 นางสาวพัชชา อภัยพรหม ปริญญาตรี(ศศ.บ.)   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาฯ 
13 นางจันทร์เพ็ญ   ตอนเหนือ  ม.3   งานอาคารสถานท่ี 
14 นายเชษฐา  พรหมสอน ป.6   พนักงานขับรถ 
15 นายอดิสร  บัวผัน  ป.6   เจ้าหน้าท่ีฟาร์มสัตวศาสตร์ 
16 นายรังสรรค์  แย้มยิ้ม  ม.3   ยาม 
17 นางรัชดาพร กัณหากิจ  ปริญญาตรี(บธ.บ.)    เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
18 นางสาวษาริณี  ส าราญเวช ปวส   เจ้าหน้าท่ีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

19 นางสาวจรัสศรี    ภูริศรี ปริญญาตรี(บธ.บ.)  เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี 
20 นายบุญโฮม บุตรกัณหา ปวส  เจ้าหน้าท่ีพืชศาสตร์ 
21 นางสาวชุดาณัฏฐ์ น้ าเพชร ปริญญาตรี(บธ.บ.)  เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 
22 นางสาวศิรินญา สีพันนาม ปริญญาตรี(ศป.บ.)  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผนงานฯ 
23 นางสาวเจริญรัตน ์ ส าราญรื่น ปวช  เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์วิทยบริการ 
24 นายยุทธศักดิ์ บัวนาค ปวส  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาฯ 
25 นายปิยะพัชร์ ส าราญรื่น ปวส  ยาม 
26 นายสมศักดิ์ จอมค าสิงห์ ป.6  เจ้าหน้าท่ีพืชศาสตร์ 
27 นางสาวคณิตา บุญหล้า ปริญญาตรี(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ   
28 นายวีระศักดิ ์ บุตรโคษา ปริญญาโท(วท.ม.) สัตวศาสตร์  
29 นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์  
30 นายธันยบูรณ์ กาบไกรแก้ว ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์  
31 นายอนุพงษ ์ เปล่ียนไธสง ปริญญาตรี(วท.บ.) สัตวศาสตร์  
32 นายเทพปิติ สิงห์หาพาล ปริญญาตรี(ทล.บ.) ประมง  
33 นายพิเชษฐ์ ตะยา ปริญญาตรี(ทล.บ.) ประมง  
34 นางสาวชลิตตา สมไชยา ปริญญาตรี(วท.บ.) อุตสาหกรรมฯ  
35 นางสาวกัญญาพัชร ภาโส ปริญญาตรี(คอ.บ.) พืชศาสตร์  
36 นายเทพนิมิตร เขจรจิต ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์  
37 นายสิทธิเดช ธิมาหาร ปริญญาตรี(วท.บ.) พืชศาสตร์  
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2564 (ปีปัจจุบัน) 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง          รวมทั้งสิ้น 1,080  คน       หน่วย:คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 2/2564 (ปีปัจจุบัน) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 299 171 98 568 284 211 495 6 11 17 1080 
1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม            
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฏิรูป) 104 44 34 182 - - - - - - 182 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา) - 20 - 20 - - - - - - 20 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) 195 68 34 297 - - - - - - 297 
   สาขาวิชาเกษตรทั่วไป - - - - - - - - - - - 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
   สาขาวิชาบัญช ี - - - - - - - - - - - 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) - 39 30 69 - - - - - - 69 
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - - - - - - - - - - - 
4. ประเภทวิชาเกษตรกรรม            
   สาขาวิชาพืชศาสตร์ - - - - 27 26 53 - - - 53 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - - - - 19 12 31 - - - 31 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สมทบ) - - - - - 5 5 - - - 5 
   สาขาวิชาช่างกลเกษตร - - - - 1 4 5 - - - 5 
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - - - - 5 4 9 - - - 9 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สมทบ, ด้อยโอกาส) - - - - 214 140 354 - - - 354 
5. ประเภทวิชาประมง            
   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - - 18 20 38 - - - 38 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - - - - - 6 11 17 17 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา (2564)   รวมทั้งสิ้น   500  คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 350 คน   2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น  150 คน    2.5 หลักสูตร ปชด. -  คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด. - คน                2.6 หลักสูตรอื่นๆ – คน 
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7.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2565 (ปีต่อไป) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง           รวมทั้งสิ้น 1,750  คน       หน่วย:คน 

ประเภทวิชา/สาขา 
ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปีปัจจุบัน) 

รวมทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 

รวมทั้งสิ้น 460 299 171 930 510 284 794 20 6 26 1750 
1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม            
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ปฏิรูป) 210 104 44 358 - - - - - - 358 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทวิศึกษา) - - 20 20 - - - - - - 20 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) 250 195 68 513 - - - - - - 513 
   สาขาวิชาเกษตรทั่วไป - - - - - - - - - - - 
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
   สาขาวิชาบัญช ี - - - - - - - - - - - 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) - - 39 39 - - - - - - 39 
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  - - - - - - - - - - - 
4. ประเภทวิชาเกษตรกรรม            
   สาขาวิชาพืชศาสตร์ - - - - 80 27 107 - - - 107 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - - - - 50 19 69 - - - 69 
   สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สมทบ) - - - - - - - - - - - 
   สาขาวิชาช่างกลเกษตร - - - - 60 1 61 - - - 61 
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร - - - - 20 5 25 - - - 25 
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สมทบ, ด้อยโอกาส) - - - - 250 214 464 - - - 464 
5. ประเภทวิชาประมง            
   สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - - 50 18 68 - - - 68 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - - - - - - - 20 6 26 26 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น   ทั้งปีการศึกษา (2565)   รวมทั้งสิ้น   1000  คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 700 คน   2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น  300 คน    2.5 หลักสูตร ปชด. -  คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด. - คน                2.6 หลักสูตรอื่นๆ – คน 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

แผนงาน/งบ
รายจ่าย 

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม โครงการหนังสือ 
โครงการอุปกรณ์

การเรียน 
โครงการ

เคร่ืองแบบ 
โครงการกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
โครงการจัดการ
เรียนการสอน 

รวมทั้งสิ้น โครงการพิเศษ 

 47,092,384 879,101 1,119,299 49,090,784 885,000 158,010 171,000 420,369 5,932,654 7,567,033 3,297,004 59,954,821 
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
-งบบุคลากร 355,600 - - 355,600 - - - - 1,000,000 1,000,000 2,726,024 4,081,624 
-งบด าเนินงาน 378,850   378,850 - - - - - - 12,000 390,850 
-งบลงทุน  - - - - - - - - - - - 
-งบเงินอุดหนุน 4,101,014 - 48,000 4,149,014 - - - - - - - 4,149,014 
-งบรายจ่ายอ่ืน     - - - - 2,204,008 2,204,008 - 2,204,008 
2.แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-งบบุคลากร 18,337,970 - - 18,337,970 - - - - - - - 18,337,970 
-งบด าเนินงาน 1,538,908 - - 1,538,908 - - - - 1,953,446 1,953,446 558,980 4,051,334 
-งบลงทุน 15,318,000 - - 15,318,000 - - - - - - - 15,318,000 
-งบเงินอุดหนุน 2,648,400 879,101 1,071,299 4,598,800 885,000 158,010 171,000 420,369 775,200 775,200 - 7,008,378 
-งบรายจ่ายอ่ืน 4,413,642 - - 4,413,642 - - - - - - - 4,413,642 
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี

1. ประมาณการรายรับ        34,764,127 บาท 

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา          1,900,000 บาท 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน            680,000 บาท 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป  (งานฟาร์ม)    1,100,000 บาท 
 - ค่าลงทะเบียนนักศึกษา ระดับ ปวส.        120,000 บาท 

ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ   32,864,127 บาท 
 - งบบุคลากร        20,899,172 บาท 
 - งบด าเนินงาน         4,263,980 บาท 
 - งบลงทุน          2,500,000 บาท 
 - งบเงินอุดหนุน         5,200,975 บาท 

ค. งบอื่นๆ                     - บาท 
  

2. ประมาณการรายจ่าย        34,764,127 บาท 

 งบบุคลากร        20,899,172 บาท 
  - เงินเดือน        12,558,932 บาท 
  - เงินตอบแทนต าแหน่งวิทยฐานะ     1,192,800 บาท 
  - ค่าจ้างประจ า         2,115,904 บาท 
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          751,740 บาท 
  - ค่าตอบแทนครูพิเศษสอน       1,184,544 บาท 
  - ค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว                2,770,712 บาท 
  - ค่าตอบแทนโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน       120,540 บาท 
  - ค่าตอบแทนโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า              204,000 บาท 

 งบด าเนินงาน           4,263,980 บาท 
       - บริหารจัดการอาชีวศึกษา          2,905,000 บาท 
  - ค่าสาธารณูปโภค         1,358,980 บาท 

 งบลงทุน          2,500,000 บาท 
  - ค่าครุภัณฑ์         2,500,000 บาท 
  - ค่าส่ิงก่อสร้าง                 - บาท 
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 งบเงินอุดหนุน/รายหัว       5,200,975 บาท 
  - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์                    71,000 บาท 
  - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา           15,000 บาท 
  - อุดหนุน อศ.กช.                    348,000 บาท 
  - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี                   142,500  บาท 
  - การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรียนฟรี 15 ปี                         1,946,325 บาท 
  - การศึกษาข้ันพื้นฐานโครงการปฏิรูป         775,200 บาท 
  - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน           48,000 บาท 
  - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.                                    70,000  บาท 
  - อุดหนุนการสอนอาชีพระยะส้ัน                  100,000 บาท 
  - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน                  100,000 บาท 
  - เครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนสายอาชีพ                              - บาท 
  - อุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน        340,000  บาท 
  - โครงการสร้างผู้ประกอบการฯ                  130,000 บาท 
  - อุดหนุนทวิศึกษา                              781,950 บาท 
  - อุดหนุนทวิภาคี                                                                -  บาท 
  - โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ                            230,000 บาท 
  - โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้                    70,000 บาท 
  - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน                              13,000 บาท 
  - โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด                     20,000  บาท 
 
 งบรายจ่ายอื่นๆ        1,900,000 บาท 
  - โครงการฝ่ายวิชาการ         170,000 บาท 
  - โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร        150,000 บาท 
  - โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา       150,000 บาท 
  - โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ       130,000 บาท 
  - โครงการงานฟาร์ม                 1,200,000 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                             100,000 บาท 
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ส่วนที่ 3 
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี

รายการ
ค่าใช้จ่าย/

รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 
ผลผลิต โครงการ  

  เงินรายได้  
      บกศ. 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม โครงการ
หนังสือ 

โครงการ
อุปกรณ์การ

เรียน 

โครงการ
เคร่ืองแบบ 

โครงการ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

โครงการจัดการ
เรียนการสอน 

รวมทั้งสิ้น 

รวมทั้งสิ้น
เป็น 

งบประมาณ 
22,761,366.00 820,000.00 348,000.00 23,929,366.00 885,000.00 203,550.00 437,400.00 690,375.00 3,705,200.00 5,921,525.00 4,913,236.00 34,764,127.00 

งบบุคลากร 16,909,916   16,909,916       3,989,256 20,899,172 
เงินเดือน 
ข้าราชการ 

12,558,932    12,558,932         12,558,932 

เงินวิทยฐานะ  1,192,800    1,192,800         1,192,800 
เงินประจ า 
ต าแหน่ง 

            

ค่าจ้างลูกจ้าง 
ประจ า 

 2,115,904     2,115,904         2,115,904 

ค่าตอบพนัก 
งานราชการ  

 751,740     751,740         751,740 

ค่าตอบแทน 
ครูพิเศษ 

              1,184,544 1,184,544 

ค่าตอบแทน
บุคลากรฯ 
(ลจ.งปม.) 

120,540   120,540        120,540 

ค่าตอบครูวิชา 
ชีพผู้ทรงคณุค่า 

170,000   170,000       34,000 204,000 

ค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ 

             

ค่าลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

             2,770,712  2,770,712 
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รายการค่าใช้จ่าย/
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ  
    เงิน 
   รายได้ 
    บกศ. 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม โครงการ
หนังสือ 

โครงการ
อุปกรณ์การ

เรียน 

โครงการ
เคร่ืองแบบ 

โครงการ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการจัดการ
เรียนการสอน 

รวมทั้งสิ้น 

งบด าเนินงาน 220,000 820,000 200,000 1,240,000     1,650,000 1,650,000 15,000 4,263,980 
- ค่าตอบแทน 70,000  50,000 120,000                         120,000 
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ า)                     
เงินค่าตอบแทนนอก
เวลา 

70,000   50,000  120,000             120,000 

เงินค่าสอนพิเศษ                     
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                     
ค่าตอบแทนพิเศษ ขรก.
และ ลจ. เต็มขั้น 

                  

ค่าตอบแทนพิเศษของ 
3 จว. ภาคใต้ 

            

- ค่าใช้สอย 150,000 820,000 150,000 1,120,000         300,000   300,000  15,000 1,435,000 
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า)                    
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)                    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

100,000    400,000  100,000  600,000               300,000     300,000    900,000 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ  100,000  20,000   120,000             120,000 
ค่าซ่อมครุภัณฑ ์       70,000  30,000   100,000             100,000 
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง     250,000    250,000             250,000 
ค่าจ้างเหมาขนขยะ                 15,000 15,000 
ค่าจ้างโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

    50,000      50,000               50,000 
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ  
 เงินรายได้    
     บกศ. 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม โครงการ
หนังสือ 

โครงการ
อุปกรณ์การ

เรียน 

โครงการ
เคร่ืองแบบ 

โครงการ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

โครงการจัดการ
เรียนการสอน 

รวมทั้งสิ้น 

- ค่าวัสด ุ              1,350,000  1,350,000      1,350,000  
วัสดุฝึก                200,000   200,000    200,000  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                250,000   250,000     250,000  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                      150,000        150,000          150,000  
วัสดุการศึกษา                80,000  80,000    80,000  
วัสดุงานบ้านงานครัว                 150,000   150,000    150,000  
วัสดุหนังสือ วารสารและ
ต ารา 

                20,000   20,000    20,000  

วัสดุคอมพิวเตอร์                   50,000     50,000       50,000  
วัสดุก่อสร้าง                   400,000     400,000       400,000  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 50,000   50,000     50,000  
- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 800,000    800,000            558,980 1,358,980 
ค่าโทรศัพท ์                   41,412 41,412 
ค่าน้ าประปา                    50,997  50,997 
ค่าไฟฟ้า 800,000    800,000             466,571  1,266,571 
งบลงทุน 2,500,000     2,500,000              2,500,000 
  3.1 ครุภัณฑ์ 2,500,000     2,500,000              2,500,000 
  3.2 สิ่งก่อสร้าง                     
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ  
  เงิน  
รายได้ 
 บกศ. 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม โครงการ
หนังสือ 

โครงการ
อุปกรณ์การ

เรียน 

โครงการ
เคร่ืองแบบ 

โครงการ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

โครงการ
จัดการเรียน

การสอน 

รวมทั้งสิ้น 

งบเงินอุดหนุน 2,331,450  148,000 2,479,450 885,000 203,550 437,400 420,375 775,200  2,721,525  5,200,975 
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ 71,000    71,000             71,000 
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา  15,000      15,000               15,000  
- อุดหนุน อศ.กช. 348,000    348,000             348,000 
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 142,500    142,500             142,500 
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      885,000 203,550 437,400 420,375  1,946,325   1,946,325 

- โครงการปฏิรูปการศึกษา         775,200 775,200  775,200 
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น     48,000 48,000              48,000 
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. 70,000    70,000             70,000 
- อุดหนุนการสอนอาชีพระยะสั้น     100,000  100,000             100,000 
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน 100,000     100,000             100,000 
- เคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียนสายอาชีพ                     
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 340,000     340,000             340,000 
- โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
  อาชีวศึกษาแบบครบวงจร 

130,000     130,000             130,000 

- อุดหนุนทวิศึกษา  781,950      781,950               781,950 
- อุดหนุนทวิภาคี             
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 230,000   230,000        230,000 
- โครงการปลูกจิตส านึกรักษา 
  ทรัพยากรป่าไม้ 

70,000   70,000        70,000 

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 13,000   13,000        13,000 
- โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 20,000     20,000              20,000 
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติราชการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ  
  เงินรายได้  
     บกศ. 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น รวม โครงการ
หนังสือ 

โครงการ
อุปกรณ์การ

เรียน 

โครงการ
เคร่ืองแบบ 

โครงการ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการ
จัดการเรียน

การสอน 

รวมทั้งสิ้น 

งบรายจ่ายอื่น             270,000 1,280,000 1,550,000 350,000 1,900,000 
- โครงการฝ่ายวิชาการ               170,000 170,000  170,000 
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร              50,000 100,000 150,000  150,000 
- โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ               150,000 - 150,000  150,000 
- โครงการฝ่ายแผนงานและความ 
  ร่วมมือ 

             70,000 60,000 130,000  130,000 

- โครงการงานฟาร์ม               850,000 850,000 350,000 1,200,000 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ              

 
100,000 100,000 

 
100,000 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

โครงการที่ 1 
โครงการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิชาญ       สินชยกุล  ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. นางวงศ์จันทร์   รินรุด      ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  

งานบริหารงานท่ัวไป  เป็นงานท่ีมีความส าคัญ  เป็นหัวใจหลักในการบริหารอีกงานหนึ่งท่ีต้อง
ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษา ทุกฝ่าย ทุกงาน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน  รวมท้ังบริการข่าวสารต่างๆ ได้ทราบ  และจัดท าแบบฟอร์มท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน ไว้
บริการบุคลากรในสังกัด การจัดพิมพ์โต้-ตอบหนังสือราชการให้ทันเวลาท่ีก าหนด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องจัดหาวัสดุ–อุปกรณ์ไว้ส าหรับการด าเนินงานให้พร้อม เพื่อความสะดวกและสามารถด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อเตรียมวัสดุท่ีจ าเป็นไว้ใช้ในส านักงาน 
5.2 เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและทันตามก าหนดเวลา 
5.3 เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  วัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานบริหารงานท่ัวไป ร้อยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 จัดซื้อวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ในงานบริหารงานท่ัวไป 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

 
ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจวัสดุท่ีจ าเป็น             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินโครงการ             
4. สรุปผลและประเมินผล 
    โครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
งานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  19,340  บาท ได้แก่ 
8.1 ซองจดหมายราชการสีขาว   2,000 ซอง เป็นเงิน 2,000  บาท 
8.2 ซองจดหมายราชการสีน้ าตาล(ขนาด 104)      500 ซอง เป็นเงิน 2,000  บาท 
8.3 หมึกปริ้น BROTHER HL-5450DN              3 กล่อง    เป็นเงิน 3,600  บาท 

 8.4 หมึกปริ้น EPSON สีด า L3110 (003) 4 ชุด  เป็นเงิน 4,000  บาท 
8.5 ทะเบียนหนังสือรับ    5  เล่ม  เป็นเงิน   275  บาท 
8.6 ทะเบียนหนังสือส่ง    3  เล่ม  เป็นเงิน   165  บาท 
8.7 แฟ้มเจาะ ขนาด 3 นิ้ว   1  โหล  เป็นเงิน   800  บาท 
8.8 เครื่องส ารองไฟ    1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000  บาท 
8.9 ตรายาง         5  อัน  เป็นเงิน 2,500  บาท       

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 มีวัสดุส านักงานใช้อย่างพอเพียง 

 9.2 งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2 รายงานสรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 2 
โครงการบริการเอกสารการพิมพ์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นายวิชาญ  สินชยกุล  ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. นางวงศ์จันทร์  รินรุด  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาวพัชราภา  อาญารักษ์   เจ้าหน้าท่ีประจ างานบริหารงานท่ัวไป 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  

งานเอกสารการพิมพ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษา  และเอกสารเผยแพร่
ต่างๆ  ตลอดจนแบบฟอร์มอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุส านักงาน  เพื่อการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว
บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการด้านเอกสาร 
5.2 เพื่อจัดท าเอกสารส่ิงพิมพ์ที่ใช้ในฝ่าย แผนกวิชา งานต่างๆ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ถ่ายเอกสาร  จ านวน  120,000  แผ่น 
 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ถ่ายเอกสารตลอดปีงบประมาณ  2565 
 
 



32 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

 
ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจวัสดุท่ีจ าเป็น             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินโครงการ             
4. สรุปผลและประเมินผล 
    โครงการ 

            

 
7.2 สถานท่ีด าเนินการ    

                งานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 30,000  บาท ได้แก่ 

 8.1 กระดาษถ่ายเอกสาร 12  เดือน  เป็นเงิน  30,000  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 การให้บริการด้านเอกสารส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพียงพอ 
      สะดวกรวดเร็ว 

 9.2 การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

 10.2 รายงานสรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 3 
โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิชาญ  สินชยกุล     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๒. นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัสดุ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอีกงานหนึ่งในการบริหารงาน ท่ีด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน ตลอดจนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้
งานส านักงานฝ่ายและแผนกวิชาต่างๆ จ านวน 34 งาน เพื่อใช้ท าความสะอาดส านักงานต่างๆ ให้มีความ
สะอาด เรียบร้อย เพื่อความสะดวกและสามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

5.2 เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส านักงานและอาคารสถานท่ีตลอดปีงบประมาณ 

6.  เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อความต้องการ 
                             ใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

 
 

          

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ- 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงินงบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  136,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าวัสดุส านักงาน  
       จ านวน 26 งาน และ 8 แผนกวิชา  รวม 34 งาน 
       งานละ 4,000 บาท  

เป็นเงิน 136,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน ไว้บริการบุคลากรภายในวิทยาลัย อย่างพอเพียงตลอด 
      ปีงบประมาณ 
9.2 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีจ าเป็นต้องใช้งานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินผลจากการด าเนินงานโครงการ 
 10.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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 โครงการที่ 4 
โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิชาญ  สินชยกุล     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๒. นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัสดุ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานพัสดุเป็นงานท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานอีกงานหนึ่งในการบริหารงาน ท่ีด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน ตลอดจนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้
งานส านักงานฝ่ายและแผนกวิชาต่างๆ รวมไปถึงวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ท าความสะอาดส านักงาน
ต่างๆ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย เพื่อความสะดวกและสามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5.  วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

5.2 เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส านักงานและอาคารสถานท่ีตลอดปีงบประมาณ 

6.  เป้าหมาย       
6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีวัสดุงานบ้านงานครัวไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
                             ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีวัสดุงานบ้านงานครัวไว้ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุมคณะกรรม 
    การด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นเงิน 40,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีวัสดุงานบ้านงานครัว ไว้บริการบุคลากรภายในวิทยาลัย อย่างพอเพียงตลอดปีงบประมาณ 
9.2 มีวัสดุงานบ้านงานครัวท่ีจ าเป็นต้องใช้งานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ประเมินผลจากการด าเนินงานโครงการ 
 10.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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     โครงการที่ 5 
โครงการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ  สินชยกุล ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. นายสงบ  มโนขันธ์ ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้างานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   
            โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
            โครงการตามภาระงานประจ า 
            โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 
 4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะครู ศิษย์ และ
ผู้ปกครอง วิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

5.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาต้ังใจศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ  
                     ๖.๑.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร จ านวน 320 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
                     ๖.๒.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษา ครู และผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จทาง 
                     การศึกษา 
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 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

            

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ             
4. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์             
5. ด าเนินงานพิธีมอบ 
   ประกาศนียบัตร 

            

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผล รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ  หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 8.1 จากเงิน อุดหนุนขั้นพื้นฐาน 
     - เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ เป็นงบประมาณท้ังส้ิน  20,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร อย่างน้อย 320  คน 
 9.2 ผู้เข้าร่วมพิธีฯ มีความภาคภูมิใจในผลส าเร็จทางการศึกษา 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 การสังเกต 
 10.2 การสัมภาษณ์ 
 10.3 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 6 
โครงการงานประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ สินชยกุล      ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. นางสาวพนิดา จันทร์กอง   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
3. นายกิตติภัค อันทรบุตร     เจ้าหน้าท่ีประจ างานประชาสัมพันธ์ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานท่ีต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
องค์กรกับหน่วยงานและชุมชนเอกชน  และยังต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพถ่ายเอกสารข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ การเผยแพร่และบริการข่าวสารความรู้ รวมถึงความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ งาน
ประชาสัมพันธ์จึงต้องมีการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอพร้อมด้วยส่ืออุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญในการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 5.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมของวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน 
 5.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าชุมชนกับวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ กิจกรรมของวิทยาลัยฯ สู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 
                             ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 รวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญในการด าเนินงานของวิทยาลัย 
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  6.2.2 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นมีเพียงพอและพร้อมท่ีจะด าเนินงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ 
    อนุมัติ 

            

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์             
3. ด าเนินงานตามงาน/ 
    โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

            

4. ติดตามและประเมิน 
    ผลงาน/โครงการต่างๆ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                ห้องงานประชาสัมพันธ์   อาคาร 80 ปี เกษตรอุดร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนขั้นพื้นฐาน 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 40,000 บาท ได้แก่ 
          8.1 เอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์และซ่อมบ ารุงระบบเสียงตามสาย เป็นเงิน  40,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานประชาสัมพันธ์ในระดับมาก 
 9.2 มวีัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นพอเพียงและพร้อมท่ีจะด าเนินงาน 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 
10.2 สอบถามความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจากครู นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
        ประชาสัมพันธ์ 
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โครงการที่ 7 
โครงการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและสิ่งหล่อลื่น 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิชาญ   สินชยกุล    ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๒. นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย   ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้างานพัสดุ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการบริหารแผนกยานพาหนะส่วนกลาง ตลอดจนแทรกเตอร์เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ของ
วิทยาลัย ในแต่ละปีมีการบริการให้ความสะดวกในการไปราชการติดต่องานประชุม สัมมนาและบริการ
เตรียมพื้นท่ีการเกษตร ตลอดจนบริการด้านยานพาหนะและเครื่องยนต์อื่นๆ ในราชการ มีความ
จ าเป็นต้องใช้น้ ามันเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืนให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
 5.2 เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ รถแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ า และเครื่องตัดหญ้าของ
       วิทยาลัย 
 
6.  เป้าหมาย       

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.2 มีวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืนเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 
          ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืนไว้ใช้งานอย่างเหมาะสม ประหยัดและ 

        มีประสิทธิภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
   อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  
 

          
3 .  ประ ชุมคณะกรรมกา ร
ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
   เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ           

 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบอุดหนุนรายหัว ปวส. เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000 บาท ได้แก่ 
           8.1 แก๊สโซฮอล์ 95             เป็นเงิน    80,000  บาท 
           8.2 น้ ามันดีเซล                  เป็นเงิน  100,000  บาท 
           8.3 น้ ามันหล่อล่ืนอื่นๆ         เป็นเงิน    20,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  มีวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน ไว้บริการบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ อย่างพอเพียง 
       ตลอดปีงบประมาณ 2563 
9.2  มีวัสดุเช้ือเพลิงและส่ิงหล่อล่ืน ท่ีจ าเป็นต้องใช้งานอย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
       และมีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 สรุปผลการใช้วัสดุรายงานทุกส้ินเดือน 
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โครงการที่ 8 
โครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะของวิทยาลัย 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิชาญ   สินชยกุล    ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๒. นายเสงี่ยม  เรืองหน่าย   ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้างานพัสดุ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการใช้ยานพาหนะในราชการของวิทยาลัย ในแต่ละปีมีสถิติการใช้อยู่ในขั้นท่ีสูง  ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องบ ารุงรักษาให้สภาพเครื่องยนต์  มีความพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตลอดเวลา อันจะน ามา
ซึ่งความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมท้ังประสิทธิภาพของงานราชการอื่นๆ  
ดังนั้นการซ่อมแซมเครื่องยนต์ของยานพาหนะส่วนกลางนี้ จะท าการซ่อมแซมในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย
ในระหว่างปีงบประมาณ  ซึ่งคาดว่าจะต้องบ ารุงรักษาส่วนท่ีถึงก าหนดซ่อมแซมและส่วนท่ีเสียหาย  กรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น 

5. วัตถุประสงค์  
5.1 เพื่อซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะของวิทยาลัย 
5.2 เพื่อให้ครุภัณฑ์ยานพาหนะของวิทยาลัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
      ปลอดภัยในการใช้งาน 

6.  เป้าหมาย       
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัย จ านวน 8 คัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะของวิทยาลัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           และปลอดภัยในการใช้งาน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุมคณะ 
    กรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

          
 

 

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                งานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบอุดหนุนรายหัว ปวส. เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  80,000 บาท ได้แก่ 
           8.1 รถยนต์ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 40-0141 อด.     เป็นเงิน  10,000  บาท 
                 - ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ 
           8.2 รถยนต์ โตโยต้าหมายเลขทะเบียน นข 4884 อด.  เป็นเงิน  ๓0,000  บาท 
                 - ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ 
           8.3 รถยนต์ โตโยต้าหมายเลขทะเบียน  กพ 7034      เป็นเงิน  ๓๐,000  บาท 
                 - ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ 
           8.4 รถยนต์ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 40-3076 อด.     เป็นเงิน    ๕,000  บาท 
                 - ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ 
           8.5 อื่นๆ                                                        เป็นเงิน    ๕,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพดี สามารถใช้งานบริการได้ทุกคัน 
 9.2  สภาพรถยนต์มีความสะอาด สมบูรณ์ ปลอดภัยในการใช้งานทุกคัน 
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10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1  ตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 10.2  รายงานผลการซ่อมบ ารุงเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 9 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นายวิชาญ  สินชยกุล    ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. นายสุริยา ดีสัตถา    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
3. นายเสงี่ยม เรืองหน่าย    ครู ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
4. นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ    ครู ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานอาคารสถานท่ีแม้ไม่ได้เป็นงานหลักท่ีส าคัญท่ีสุด แต่เราก็มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่างาน
อื่นๆ เนื่องจากอาคารสถานท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อระบบการจัดการศึกษาในวิทยาลัย เป็นงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ให้มีส่วนเสริมสร้างความคิดจิตใจและคุณธรรม
อันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา งานอาคารสถานท่ีเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการ เนื่องจากอาคาร
สถานท่ีเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน อาคารสถานท่ีต้องท าหน้าท่ีรองรับ
กิจกรรมและพฤติกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมความเจริญ
งอกงามท้ังทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์ และสังคมของนักเรียนนักศึกษา อีกท้ังยังต้องสามารถให้บริการ
ด้านกิจกรรมทางสังคมและส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นได้อีกด้วย  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมภายในวิทยาลัย 
 5.2 เพื่อให้วิทยาลัยมีสถานท่ีท่ีพร้อมในด้านการบริการชุมชน 
 5.3 ครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา มีเจตคติท่ีดีด้านการอนุรักษ์ดูแลความสะอาดอาคาร 
                สถานท่ี 
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 5.4 วิทยาลัยมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงานร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและมีอาคารสถานท่ีท่ีมั่นคงแข็งแรง 
                ปลอดภัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
  6.1.2 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องนอนครูเวรและผู้ช่วยเวร 
  6.1.3 ซ่อมบ ารุงเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น/สะพายไหล่/อะไหล่ อุปกรณ์ 
  6.1.4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร/ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง/วัสดุซ่อมบ ารุง 
  6.1.5 ซ่อมแซมปรับปรุงส านักงานอาคารสถานท่ีและเก็บอุปกรณ์ 
  6.1.6 ซ่อมแซมปรับปรุงท่ีเก็บขยะมูลฝอย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยมีสภาพที่ท่ีพร้อมในด้านบริการชุมชน 
  6.2.2 วิทยาลัยมีภูมิทัศน์สวยงามร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอาคารที่แข็งแรงมั่นคง 
                             ปลอดภัย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขัน้ตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  
 

          
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ           

 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

           
 

 
7.2 สถานท่ีด าเนินการ  

                งานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 จากเงิน ได้รายของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท ได้แก่ 
            8.1 วัสดุก่อสร้าง/วัสดุเกษตร/วัสดุซ่อมบ ารุง               เป็นเงิน   200,000  บาท 
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            8.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า                                      เป็นเงิน   ๑00,000  บาท 
            8.3 ปรับปรุงห้องนอนครูเวรและผู้ช่วยเวร                  เป็นเงิน   ๑00,000  บาท 
            8.4 ซ่อมบ ารุงเครื่องตัดหญ้า อะไหล่และอุปกรณ์          เป็นเงิน     ๕0,000  บาท 
            8.5 ปรับปรุงส านักงานอาคารสถานท่ีและเก็บอุปกรณ์    เป็นเงิน     ๕0,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย มีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม  
                และเป็นระเบียบ มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
 9.2 ครูและบุคลากรนักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักช่วยกันรักษาอาคารสถานท่ี 
                และสภาพแวดล้อม 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา  
        ตลอดท้ังบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการ 
10.2 สรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนางานทะเบียน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ  สินชยกุล ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. นายสงบ  มโนขันธ์ ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   
            โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
            โครงการตามภาระงานประจ า 
            โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 
 4. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา ได้แก่       
การเก็บเอกสารหลักฐานทางศึกษาต่างๆให้เป็นระเบียบ และค้นหาได้ง่าย การรับสมัครเข้าเรียน การ
บันทึกประวัติ การบันทึกผลการเรียน การรายงานผลการเรียน การจัดท ารายงานฐานข้อมูลรายบุคคล 
รายงานผลการเรียนเฉล่ีย (GPAX) รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา แก่หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง การพิมพ์วุฒิการศึกษา พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆท่ีใช้ในงานทะเบียน การจัดท าบัตรนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

5.2 เพื่อให้การด าเนินงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว และข้อมูลเป็นปัจจุบัน ด้วยระบบสารสนเทศ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นมีเพียงพอและพร้อมท่ีจะด าเนินงาน 
 6.2 ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 6.3 เอกสาร หลักฐานทางการศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อก าหนดเวลา 
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 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

            

๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ 
    ครุภัณฑ์ เอกสาร หลักฐาน 
    ต่างๆ 

            

๓. ประเมินผลการด าเนินงาน  
    เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

            

 
 7.2 สถานท่ีด าเนินการ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้ของสถานศึกษา งบบ ารุงการศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  31,๑00  บาท  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคล หรือหน่วยอื่นๆ  
                ท่ีเกี่ยวข้อง มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานและมีความพึงพอใจ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 
 10.2 สอบถามความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานจากครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
                  งานทะเบียน 
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โครงการที่ 11 
โครงการงานบัญชี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ       สินชยกุล     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. นางเปรมหฤทัย  มงคลเคหา  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานบันชี 
          3. นางสาวจรัสศรี   ภูริศรี        เจ้าหน้าท่ีงานบันชี 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานบัญชีต้องท าหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายการเก็บ
เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อน าไปจัดท าบัญชีและรายงานการเงินประจ าเดือนท่ีเป็นเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ การบันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษา การบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทและรายการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทางด้านบัญชีในระบบ  GFMIS Web online รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบตามระเบียบบริหารการเงินการคลังท้ังเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องและ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการใช้งาน 
5.2 เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานเอกสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการใช้ตลอดปี 2565 
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           6.1.๒  จัดท าบัญชีข้อมูลและท ารายงานบัญชีของวิทยาลัย ประจ าเดือน ตลอดปี 
                     งบประมาณ 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
          6.2.2  จัดท าข้อมูลและรายงานเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง 
                    ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปโครงการ             

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
                ห้องงานบัญชี  อาคาร 80 ปี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน ......8,000.......บาท ได้แก่ 
 8.1 หมึกปริ้นเตอร์ EPSON          7 ขวด     เป็นเงิน  2,100  บาท     
 8.2 กระดาษถ่ายเอกสาร           10 รีม       เป็นเงิน  1,200  บาท 
          8.3 หมึกปริ้นเตอร์ Laser            3 กล่อง    เป็นเงิน  2,700  บาท 
          8.4 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์                           เป็นเงิน  2,000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 มีวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้งานเพียงพอ 
 9.2 มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ 
10. ประเมินผลโครงการ 

๑๐.๑ สรุปประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 12 
ชื่อโครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ   สินชยกุล     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  2. นางณัชนันท์  ศรีทอง     หัวหน้างานบุคลากร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 

 งานบุคลากรเป็นงานท่ีมีหน้าท่ี แนะน า เผยแพร่ และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรใน
สถานศึกษา ควบคุม จัดท าสถิติ  รายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  การลาของบุคลากร  การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากร การขอแก้ไข
ทะเบียนประวัติ การย้ายของข้าราชการ การประเมินต่างๆท่ีเกี่ยวข้องของบุคลากรภายในวิทยาลัย  
รวมท้ังการให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   จ าเป็นต้องมีวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน   

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1   มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
 6.1.2   มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีสามารถบริการบุคลากรได้ตามวัตถุประสงค์ 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 สามารถอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยได้อย่างท่ัวถึง 
 6.2.1 สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์             
3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปรายงานผลตามโครงการ             

 
7.2 สถานท่ีด าเนินการ    

                งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา    
เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  28,410 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าวัสดุในการด าเนินงาน  8,810  บาท 
 - แฟ้มเสนอเซ็นจ านวน  3  อันๆละ 210 บาท                              เป็นเงิน    630 บาท 
 - กระดาษปกสี เอ 4  120 แกรม จ านวน  4 รีมๆละ 180 บาท        เป็นเงิน     720 บาท 
 - เทปใส  1  นิ้วจ านวน  5 ม้วนๆละ 45 บาท                              เป็นเงิน     225 บาท 
 - ดินสอ 2 บีจ านวน  2 กล่องๆละ 60 บาท                                 เป็นเงิน     ๑๒0 บาท 
 - ตัวเช่ือมสัญญาณ Wireless USBจ านวน   1  อัน                         เป็นเงิน     ๖8๕ บาท 
 - ลวดเสียบ จ านวน 12 กล่องๆละ 10 บาท                                 เป็นเงิน     120 บาท 
 - กระดาษเกียรติบัตร (50 แผ่น)จ านวน 6 รีมๆละ 185 บาท            เป็นเงิน   1,110 บาท 
 - ซองจดหมายสีน้ าตาล เอ4 ขยายข้างจ านวน  100 ซองๆละ 7 บาท  เป็นเงิน     700 บาท 
 - ซองจดหมายสีน้ าตาล เอ4จ านวน 4 กล่องๆละ 450 บาท              เป็นเงิน     500 บาท 
 - กล่องพลาสติกใส่เอกสาร(ใหญ่)100 L                                      เป็นเงิน  1,800 บาท 
 - ค่าซ่อมครุภัณฑ์                                                                 เป็นเงิน  2,200 บาท 
8.2 ค่าครุภัณฑ์       19,600  บาท     
 - ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 2 บาน 4 ฟุต  4 ชุดๆละ 4,900 บาท   เป็นเงิน 19,600 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอในการด าเนินงาน 
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10. ประเมินผลโครงการ 

          ๑๐.๑ สรุปประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 13 
โครงการงานการเงิน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ    สินชยกุล   ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 2. นางนฤมล  ไชยสุรินทร์   หัวหน้างานการเงิน 
 3. นางชุดาณัฏฐ์  น้ าเพชร   เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  

ด้วยงานการเงินต้องท าหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับ การรับ – การเบิกจ่ายเงิน ในระบบ  GFMIS 
Web online การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อน าไปจัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมการส่ังจ่ายเช็ค 
ทะเบียนคุมเงินท่ีเบิกจากคลัง การขอเบิกเงิน ในระบบ  GFMIS Web online รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบตามระเบียบบริหารการเงินการคลังท้ังเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณให้ถูกต้องและสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการใช้งาน 
5.2 เพื่อให้การรับ–การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการใช้ตลอดปี 2565 
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           6.1.๒  จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ทะเบียนคุม 
                     การส่ังจ่ายเช็ค การขอเบิกเงิน ในระบบ  GFMIS Web online ท าทะเบียนคุม 
                     หลักฐานขอเบิก ตลอดปี 2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
          6.2.2 จัดท าข้อมูลและรายงานเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง 
                   และทันเวลาและมีประสิทธิภาพ   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินโครงการ             
3. สรุปโครงการ             
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
                ห้องงานการเงิน  อาคาร 80 ปี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 

 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน .....15,000.......บาท ได้แก่ 
 8.1 หมึกปริ้นเตอร์ EPSON  L3110  จ านวน 5 ขวด         เป็นเงิน  1,500  บาท     
 8.2 หมึกปริ้นเตอร์  EPSON  L220    จ านวน 5 ขวด        เป็นเงิน  1,500  บาท          

8.3 กระดาษถ่ายเอกสาร  จ านวน 20 รีม                        เป็นเงิน  2,000  บาท 
8.4 แฮนด้ีไดร์ฟ  32 GB จ านวน 3 อัน                          เป็นเงิน     660  บาท 

          8.5  ตู้เหล็กบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต   จ านวน 1 หลัง           เป็นเงิน  5,990  บาท 
          8.6  กล่องพลาสติกใส่เอกสารขนาดใหญ่ จ านวน 3 ใบ         เป็นเงิน  1,350  บาท 
          8.7  ตรายาง “วันท่ี” ภาษาไทย จ านวน 2 อัน                  เป็นเงิน     116  บาท 
          8.8  ตรายาง “จ่ายแล้ว” จ านวน  2 อัน                          เป็นเงิน      76  บาท 
          8.9  วัสดุส านักงาน อื่นๆ                                            เป็นเงิน  1,808  บาท                      
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 มีวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้งานเพียงพอ 
 9.2 มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ 
10  ประเมินผลโครงการ 

๑๐.๑ สรุปประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 14 

โครงการปรับปรุงห้องประชุมทันสมัย 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายวิชาญ  สินชยกุล    ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. นางสาวพนิดา  จันทร์กอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 3. นายจักรกฤษ   รอดสุข  ครู ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

4. นายวรวิทย์  ศรีหานาถ  ครู ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
5. นายกิตติภัค  อันทรบุตร         เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 

   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู้เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันห้องประชุมทองกาว อาคาร 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
ท่ีใช้ส าหรับการประชุม มีสภาพการใช้งานมาแล้ว 20 ปี ท าให้อุปกรณ์ต่างๆ เส่ือมภาพไม่สามารถใช้ใน
การจัดประชุม กิจกรรมต่างๆ ของงานวิทยาลัยได้ จึงมีความเป็นในการปรับปรุงห้องประชุมให้มีสภาพ
พร้อมต่อการใช้งาน และยังสามารถเป็นแหล่งให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีอุดรธานี มีความประสงค์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย 
 
5. วัตถุประสงค์ 

   5.1  เพื่อจัดหา ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 

          และอ านวยความสะดวกแก่งานฝ่ายต่าง ๆ 
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 5.2  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร เกียรติยศ ช่ือเสียง เกียรติภูมิ ของนักเรียน  

        และบุคลากรภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

 5.3  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการ  

       องค์กรภาครัฐให้กับชุมชน 

6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
                  6.1.1 ได้ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับผลิตส่ือป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสาร 
                  เพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ของวิทยาลัยฯ ในรูปแบบ 
                           ต่างๆ  
        6.2.2  วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการด าเนินงานแก่วิทยาลัยฯ 

7. กิจกรรม และข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

           7.2 สถานที่ด าเนินการ 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
  งบบ ารุงการศึกษา 600,000 บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

     9.1 วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นและเพียงพอและพร้อมท่ีจะด าเนินงานให้บริการต่าง ๆ  

           แก่วิทยาลัยฯ  
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10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
                10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
                10.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 15 
โครงการงานวางแผนและงบประมาณ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายธีระ  แสงรัตน์     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. นายณรงฤทธิ์ ฐิติธนานนท์         ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
3. น.ส.ศิรินญา  สีพันนาม             เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานต้นทุนต่อหน่วยการผลิต รายงาน
การควบคุมภายใน และรายงานอื่นๆตามความต้องการของต้นสังกัด รวมท้ังติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆภายในสถานศึกษา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิผล เป็นไปตาม
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าท่ีของงานแผนและงบประมาณ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

5.2 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2565 
 5.3 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
 5.4 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ในสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  ติดตามผลการด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 85 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
  6.2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ทันตามเวลาก าหนด 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนด าเนินการ 
 7.1.1  จัดประชุมสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
                               แบบมีส่วนร่วมเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ 
                               สถานศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  7.1.2  มอบหมายให้ครูและบุคลากรในแผนกวิชา งาน และฝ่ายต่างๆ เสนอโครงการ 
                               เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
  7.1.3  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2565 ของสถานศึกษา 
  7.1.4  พัฒนาแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการให้กระชับ ได้ข้อมูล ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 7.1.5  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  
                               ทุกภาคเรียนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด ผ่านหัวหน้าแผนกวิชา /หัวหน้างาน  
                               และรองฝ่ายท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลฉบับสมบูรณ์ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
  7.1.6  รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ ต่อผู้บังคับบัญชา ทุกภาคเรียน 
  7.1.7  รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อต้นสังกัดในรูปแบบต่างๆ ตามท่ี 
                              ต้นสังกัดก าหนด  
 7.2 ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ             
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.3 สถานท่ีด าเนินการ  
งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนขั้นพื้นฐาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  60,000  บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน 9,000 บาท 
8.2 ค่าจ้างเข้าเล่มแผนปฏิบัติราชการ  
      ประจ าปี 2565 

20 เล่ม เป็นเงิน 5,000 บาท 
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8.3 ค่าจ้างเข้าเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      ประจ าปี 2566-2569 

20 เล่ม เป็นเงิน 5,000 บาท 

8.4 แฟ้ม ขนาด 1 นิ้ว 2 โหล เป็นเงิน 1,700 บาท 
8.5 แฟ้ม ขนาด 2 นิ้ว 3 โหล เป็นเงิน 2,550 บาท 
8.6 เครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท 
8.7 แผ่น DVD 2 กล่อง เป็นเงิน 1,000 บาท 
8.8 ปากกาเขียนแผ่นซีดี 10 ด้าม เป็นเงิน 500 บาท 
8.9 แผ่น CD 2 กล่อง เป็นเงิน 700 บาท 
8.10 หมึกปริ้นเตอร์ขาวด า     6 ตลับ เป็นเงิน 13,800 บาท 
8.11 หมึกปริ้นเตอร์สี 
8.12 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์สี 

4  ชุด 
1  ชุด 
 

เป็นเงิน 
เป็นเงิน 

2,800 
8,950 

บาท 
บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ท่ีบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและสามารถใช้งานได้ดี  
9.2 ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการเสนอโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 
      โครงการตามเวลาท่ีก าหนด 

 9.3 น าข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ มาปรับแผนงบประมาณประจ าปี เพื่อให้ 
                 การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ ทุกภาคเรียน 

 10.2 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 16 
 โครงการสนับสนุนศักยภาพการจัดท าวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  

          และงานสร้างสรรค์ส าหรับครูและนักเรียนนักศึกษา                             

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายธีระ  แสงรัตน์             ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจ าทุกปี 
ท้ังนี้เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาพัฒนาเจตคติทักษะการ
แก้ปัญหาความสนใจในการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เยาวชนอาชีวศึกษาได้คิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้มีคุณภาพทันสมัยได้มาตรฐานสามารถน าไปใช้งานได้
จริงตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนสังคมเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติตามนโยบาย 
Thailand 4.0และการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก สถานศึกษา ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีการ
จัดท าผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมวิชาชีพส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิด
ประโยชน์ มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปถ่ายทอดฝึกอบรมวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
น าไปสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ และนักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปบูรณาการ
วิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพ เชิงพาณิชย์ได้ใน
อนาคต  
 ดังนั้นงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท าวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ส าหรับครูและนักศึกษาขึ้นเพื่อสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาบูรณาการ รู้จักคิดค้นพัฒนาโครงงาน  
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       ส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์  
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้า 
       ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  
5.3 เพื่อน าความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไปพัฒนาการเรียนการสอน  
5.4 เพื่อน าความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ                   
       และจดสิทธิบัตรพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 จัดให้มีการจัดท าโครงการส่ิงประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปทุกแผนกวิชาเพื่อ  
                    เข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
                    จ านวน 15 ผลงาน  
 6.1.2 มีผลงานวิจัย โครงการนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  
6.2 เชิงคุณภาพ  

              6.2.1 ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้มาบูรณาการคิดค้นโครงงานส่ิงประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ 
                              ส าเร็จรูป           
              6.2.2 มีผลงานวิจัย โครงการนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
                             ในสถานศึกษา และชุมชน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจและวางแผนการ 
    ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

            

2. ด าเนินการตามแผนการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

3. สรุปผลและรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
7.3 สถานท่ีด าเนินการ  

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  40,000 บาท  
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาบูรณาการคิดค้นพัฒนาประดิษฐ์โครงงานส่ิงประดิษฐ์  
      ผลิตภัณฑ์ ส าเร็จรูปและผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  

 

9.2 มีองค์ความรู้จากการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ในการจัดการเรียน 
      การสอน และสามารถจดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้  
9.3 มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ส่งเข้าประกวดในระดับ อศจ. ระดับภาค และ  
      ระดับชาติ  
9.4 ครู นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจ พัฒนาศักยภาพของตนเองในการสร้าง 
      งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์มากขึ้น  

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 17 
 โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นายธีระ  แสงรัตน์         ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.2 นางสาวชัชวัล เทพเสนา   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามนโยบายและหลักการของ
การอาชีวศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีตระหนักในภารกิจนี้ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้เสนอแผนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
5.วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
5.2 เพื่อก ากับ ติดตาม ให้การนิเทศและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
5.3 เพื่อจัดท าคู่มือประเมินตนเอง (SAR) ครูและบุคลากร ฝ่าย และงานต่างๆ 
      ตามมาตรฐาน 
5.4 เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารของส านักงานประกันคุณภาพตามหลักการ 5 ส.  
5.5 เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
5.6 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรองรับการ 
      ประเมินภายในและภายนอก 
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6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดท ารูปเล่มสรุปงานประกันคุณภาพวิทยาลัยฯ จ านวน 20 เล่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.2.2 วิทยาลัยฯ ผ่านการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
6.2.3 วิทยาลัยฯ สามารถเผยแพร่ ผลงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าโครงการ 
   และขออนุมัติ 
   โครงการ 

            

2.แต่งต้ัง 
   คณะกรรมการ 
   ด าเนินโครงการ 

            

3.ประชุม 
   คณะกรรมการ 

            

4.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
   อุปกรณ์ 

            

5.ด าเนินงานพิธีมอบ 
   ประกาศนียบัตร 

            

6.ประเมินผล 
   โครงการ 

            

7.สรุปผล รายงาน 
   ผลการปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่ 

จัดอบรมปฏิบัติการภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน เป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย 
1) ค่าวัสดุเอกสารฝึกอบรม และแบบรายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล    
2) ค่าป้าย    
3) ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง    
4) ค่าตอบแทนวิทยากร    

 



69 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครู และบุคลากรมีความเข้าใจเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 9.2 วิทยาลัยผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 9.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา จ านวน  20  เล่ม 
10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 18 
 โครงการงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ แสงรัตน์     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
1.2 นายจักรกฤษ รอดสุข ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล ให้บริการข้อมูล
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล ให้กับครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้ได้สมบูรณ์เหมาะสมถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ในแต่ละปี พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่าย Internet และ
ระบบ LAN ซึ่งเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการส่งผ่านข้อมูลท่ีรวดเร็ว
และทันสมัย อันจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการจากงานศูนย์ข้อมูลฯ ต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 จัดท าข้อมูล 9 ประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
5.2 เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและตลาดแรงงาน/โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 
      และรายงานอื่นๆ ของวิทยาลัยฯ เสนอส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 
      หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอก 
5.3 เผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย ฯ ผ่านเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.udcat.ac.th 
5.4 เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากระบบเครือข่าย Internet ในงาน 
      ด้านการศึกษา และท่ัวไป 
5.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet และระบบ LAN 

          5.6 ติดต้ัง Internet พร้อมอุปกรณ์ Video Conference เพื่อใช้ในการประชุมทางไกลตาม 
                นโยบายของ สอศ. 
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 5.7 เตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์             
                พ.ศ. 2550 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ให้บริการด้านไอทีแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารอย่าง 
           รวดเร็วและท่ัวถึง ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ให้บริการด้านไอทีแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารอย่าง 
           รวดเร็วและท่ัวถึง 
  6.2.2 ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการระบบไอทีของวิทยาลัยฯ ท้ังนักศึกษา  
           ครู เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารในระดับมาก 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ 
    อนุมัติ 

            

2. จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการ 
    ด าเนินงานตามโครงการ 

            

3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. สรุปผลการด าเนิน 
    โครงการและรายงานผล 

            

         7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
ห้องศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 80 ปีเกษตรอุดร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน  
  เป็นเงินท้ังส้ิน  20,000 บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์เครือข่าย 
      และคอมพิวเตอร์ 

1 หน่วย เป็นเงิน 5,000 บาท 

8.2 ค่าเช่าระบบอินเตอร์เน็ต 2 ระบบ เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.3 ค่าป้ายศูนย์ก าลังคน+โครงสร้าง+ปรับปรุง 
      ส านักงาน 

1 ห้อง เป็นเงิน 5,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาและตลาดแรงงาน  จ านวน 9 ประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
9.2  ได้จัดท าข้อมูลการศึกษาและตลาดแรงงาน ระดับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน  
       คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และข้อมูลอื่น ๆ  
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9.3  เผยแพร่ข้อมูลสถานศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจุบัน 
9.4  มีการซ่อมและบ ารุงระบบเครือข่าย LAN/Internet ให้ใช้งานได้ดี 
9.5  มีการจัดท าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Centralized Log Server) ได้ประสบผลส าเร็จและ 
      ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73 
 

โครงการที่ 19 

โครงการงานความร่วมมือ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นายธีระ   แสงรัตน์  ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.2 นายสรรพวุธ  หมู่ภิญโญ ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานความร่วมมือ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีบทบาทหน้าท่ีในการประสานความร่วมมือ

และด าเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจาก
ภายนอก หน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น การปฏิบัติหน้าท่ีของงานความ
ร่วมมือ จึงมีความส าคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5.2  เพื่อประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 85 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ด าเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

            

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนขั้นพื้นฐาน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000  บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 10,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9.2  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ ทุกภาคเรียน 

 10.2  รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 20 
โครงการอบรมการ "พัฒนาศักยภาพสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน 

      ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและการเกษตร" เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับ 
      ทักษะ (up -skill)  ด้านงานวิจัยวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์   

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           1.1 นายธีระ  แสงรัตน์           ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆ สามารถน ามา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ครูผู้สอนและผู้เรียนควรได้ศึกษาข้อมูลในการท าวิจัย
ท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาจน าไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผลผลิตเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพสูงขึ้น    

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะสมรรถนะ ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยี 
               และการเกษตร" เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับทักษะ (up -skill)  ด้านงานวิจัยวัตกรรม และ 
               ส่ิงประดิษฐ์   
 5.2 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
 5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นความรู้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูมีงานวิจัยทางการศึกษาหรือวิชาชีพ  2 เรื่องต่อคนต่อปี  
  6.2.1 งานวิจัยสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท ได้แก่ 
8.1 วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 15,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน  มีสมรรถนะ เพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและ 
               การเกษตร" เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับทักษะ (up -skill)ด้านงานวิจัยวัตกรรม และ 
               ส่ิงประดิษฐ์   
         9.2 บุคลากรในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีทักษะทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ
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โครงการที่ 21 
โครงการพัฒนาการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ผลข้อมูล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.1 นายธีระ  แสงรัตน์            ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 วิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พุทธศักราช 
2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ซึ่งได้ก าหนดให้มีการเร่งรัดส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอาชีพให้ชุมชน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีตระหนักในภารกิจงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ จึงได้เสนอแผนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้
สามารถบรรลุผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงมอบหมายให้คณะครูท าวิจัยในช้ันเรียน
ทุกคนพร้อมรายงานวิจัยแบบ 5 บท  เพื่อเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ และ
การเผยแพร่ทางส่ือสารมวลชนด้านต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
5.2 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูล และวิจัยในช้ันเรียน  
5.3 เพื่อให้ครูสามารถด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนได้ และครูสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนา 
       กระบวนการเรียนการสอนได้ 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ  

6.1.1 ครูผู้สอนทุกคนส่งผลงานวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่อง  
6.2 เชิงปริมาณ  

6.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลข้อมูล และการจัดท าวิจัยใน  
         ช้ันเรียน  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจและวางแผนการ 
    ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

            

2. ด าเนินการตามแผนการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

3. สรุปผลและรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
7.3 สถานท่ีด าเนินการ  

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  15,000 บาท ได้แก่ 

 
9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครูมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน  
9.2 ครูสามารถจัดท างานวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการด าเนินงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 วัสดุส านักงาน เป็นเงิน 15,000 บาท 
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โครงการที่ 22 
โครงการศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ  แสงรัตน์         ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางสาวปิ่นมณี  รูปสูง    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
                ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน ท าให้ต้อง
มีการปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามระบบทุนนิยมมักจะเอื้อประโยชน์ให้กับ
กลุ่มทุนมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและมี
รายได้น้อย ซึ่งถ้าเกษตรกรมีรายได้น้อยก็เท่ากับประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพ เพราะประชากรส่วนใหญ่มี
ปัจจัยพื้นฐานของการด ารงชีวิตไม่เพียงพอ ดังนั้นแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริคือปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะท าให้ประชากรของประเทศสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามแบบไทยๆได้ จึงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 

5. วัตถุประสงค์ 
         5.1 เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ 
               เหมาะสมส าหรับการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
         5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ 
         5.3 เพื่อใช้เป็นศูนย์ต้นแบบในการขยายผลต่อไป 
6. เป้หมาย 
         6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 จัดกิจกรรมหมุนเวียนท้ังทางด้านปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ประมง และบริหารส่ิงแวดล้อม  
                       ร้อยละ 90 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 จัดต้ังศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงท้ังแบบทฤษฎีใหม่ และแบบชีววิถี 
                6.2.2 จัดกิจกรรมหมุนเวียนท้ังทางด้านปลูกพืช เล้ียงสัตว์ ประมง และบริหาร          
                         ส่ิงแวดล้อมต่อไป 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

            

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบบ ารุงการศึกษา    เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ด้านพืช (ข้าว, ผัก ไม้ยืนต้นต่างๆ)  เป็นเงิน 5,000 บาท 
 8.2 ด้านสัตว์ (ไก่)              เป็นเงิน 5,000 บาท 
 8.3 ด้านประมง  (บ่อดิน,บ่อซีเมนต์)  เป็นเงิน 5,000 บาท 
 8.4 ด้านส่ิงแวดล้อม (สารชีวภาพ, ไส้เดือน)            เป็นเงิน 5,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจ  
       พอเพียง 
9.2 มีรายได้ประมาณ 50,000 บาท 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
           10.1 จดบันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
  10.2 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
           10.3 สรุปผลงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 23 
โครงการฟาร์มธุรกิจเห็ด  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ  แสงรัตน์              ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางสาวกัญญาพัชร  ภาโส     ครู ท าหน้าท่ี รับผิดชอบฟาร์มเห็ด 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  ได้อนุมัติให้ด าเนินงานฟาร์มเห็ด โดยเริ่มจัดต้ังใน

ปีงบประมาณ 2552 และได้ด าเนินงานและพัฒนางานฟาร์ม ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
นักศึกษาในระบบปกติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป ดังนั้นเพื่อการ
ฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและเพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจ
ท่ัวไป จึงขอเสนอโครงการเพื่อด าเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565   

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ด้านการผลิตเห็ด 
5.2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานฟาร์มของสถานศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ผลิตก้อนเช้ือเห็ด จ านวน 5,000 ถุง  

    6.1.2 ฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา จ านวน 20 คน 
     6.1.3 มีผู้เข้าศึกษาดูงาน จ านวน 50 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด 

                    6.2.2 นักเรียนนักศึกษามีความเช่ือมั่นในวิชาชีพเกษตรกรรม 
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   6.2.3 ได้พัฒนางานฟาร์มของสถานศึกษา  
6.3 ตัวชี้วัด 
 6.3.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา 
 6.3.2 จ านวนเกษตรกรและผู้เข้าศึกษาดูงาน 
 6.3.3 รายได้จากการด าเนินโครงการ 60,000 บาท 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ   
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
ฟาร์มเห็ด แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  39,785  บาท ได้แก่ 
  8.1 ขี้เล่ือยยางพารา 10 ตัน เป็นเงิน 27,000 บาท 
  8.2 ถุงเพาะเห็ด 30 กก.  เป็นเงิน   2,880 บาท 
  8.3 ปูนขาว 50 กก.  เป็นเงิน     250 บาท 
  8.4 หัวเช้ือเห็ด 100 ขวด เป็นเงิน   1,000 บาท 
  8.5 แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 6 ขวด เป็นเงิน     288 บาท 
  8.6 ส าลีขาว 6 ม้วน  เป็นเงิน   1,440 บาท 
  8.7 แก๊สหุงต้ม 6 ถัง  เป็นเงิน   2,880 บาท 
  8.8 แอลกอฮอล์จุดไฟ 6 ขวด เป็นเงิน     252 บาท 
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  8.9 เปลือกมันส าปะหลัง 3 ตัน เป็นเงิน   2,300 บาท 
  8.1๐ จุกประหยัดส าลี  เป็นเงิน      640 บาท 
  8.11 พลาสติกใส4 ม้วน           เป็นเงิน      600 บาท 
  8.12 ขี้วัว 5 กระสอบ              เป็นเงิน      255 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าศึกษาดูงานมีทักษะประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ด 

           9.2 ได้พัฒนางานฟาร์มของสถานศึกษา 
 9.3 รายได้จากการด าเนินโครงการ 60,000 บาท 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 

 10.2 รายงานสรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 24 
โครงการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ    ครู 
 1.2 นางสุมาลี   มูลทองน้อย           ครู 
 1.3 นายพิเชษฐ์ ตะยา                   ครูพิเศษสอน 
 1.4 นายเทพปิติ สิงห์หาพาล            ครูพิเศษสอน  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
การเล้ียงปลาเป็นอาชีพท่ีไ ด้รับความนิยมเป็นอย่าง มากจากประชาชนท่ัวไป ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆ เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่บริโภคได้ง่าย รสชาติดี มีคุณค่าทางอาหาร
สูง แต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ปลามีสภาพ
อ่อนแอ ความต้านทานโรคต่ า ผลผลิตปลาท่ีเล้ียงแบบด้ังเดิมจึงต่ า ในขณะเดียวกันภาคเอกชนท่ีมีการ
ประกอบธุรกิจด้านการเล้ียงปลาก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการเล้ียงปลา อย่างรวดเร็ว 
เพื่อให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของโลก เพื่อลดเวลาการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณผลผลิต 
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้มีการเผยแพร่มากนัก การเพาะเล้ียงปลาจ าหน่ายและให้บริการบ่อตกปลา
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพในการผลิต การบริการ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยส าหรับนักเรียนนักศึกษาท้ังในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพต้องจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง อีกท้ัง
เป็นการหารายได้ให้วิทยาลัยฯ อีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  ผลิตลูกปลาจ าหน่ายเป็นรายได้บ ารุงการศึกษา 
5.2  เพื่อเล้ียงปลาจ าหน่ายสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการประมง 
5.3  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะการท าธุรกิจการเล้ียงปลาของนักเรียนนักศึกษา 
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5.4  เปิดบริการบ่อตกปลา เพื่อฝึกทักษะในด้านให้บริการ 
5.5  เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกร 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 อนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศจนได้ จ านวน 200,000 ตัว 
 6.1.2 ลูกปลาหมอแปลงเพศ 100,000 ตัว 
 6.1.3 ลูกปลาอื่นๆ 100,000 ตัว 
 6.1.4 ผลิตปลานิล จ านวน 5,000 กิโลกรัม 
 6.1.5 นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะและประสบการณ์ ด้านการเล้ียงปลาจ านวน 150 คน 
 6.1.6 เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป ศึกษาดูงานการเล้ียงปลา จ านวน 300 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 แผนกวิชามีผลผลิตสัตว์น้ าท่ีมีคุณภาพ 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสัตว์น้ าและการบริการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนการด าเนินการ  

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ   
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
 แผนกวิชาประมง 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 300,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 อาหารเบอร์ 431 จ านวน 30 กระสอบๆละ 510  บาท          เป็นเงิน   33,150 บาท 
 8.2 อาหารเบอร์ 432 จ านวน 499 กระสอบๆละ 490 บาท         เป็นเงิน 244,510 บาท 
 8.3 ปูนขาว  จ านวน 200 กระสอบๆละ 70  บาท                      เป็นเงิน   14,000 บาท 
 8.4 ปูนโดโลไมท์ จ านวน 52 กระสอบๆละ 120 บาท                  เป็นเงิน     6,240 บาท 
 8.5 Hormone แปลงเพศปลานิล จ านวน 2 ชุดๆละ 4,800 บาท    เป็นเงิน     9,600 บาท 
 8.6 Hormone แปลงเพศปลาหมอ จ านวน 2 ชุดๆละ 4,800 บาท  เป็นเงิน     9,600 บาท 
 8.7 Hormone เพาะพันธุ์ปลา จ านวน 1 ชุดๆละ 3,000 บาท        เป็นเงิน     3,000 บาท
  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีรายได้จากการจ าหน่าย จ านวน 430,000 บาท 
      - จ าหน่ายลูกปลา จ านวน 300,000 ตัว  เป็นเงิน  150,000  บาท 
      - จ าหน่ายปลาเนื้อ 4 รุ่นๆละ 1.5 ตันๆละ 55,000บาท  รวมเป็นเงิน  280,000  บาท 
9.2 มีนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จ านวน 150 คน 
9.3 เกษตรกรและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน 300 คนต่อปี 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 25 
โครงการเลี้ยงสุกร 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ แสงรัตน์        ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นายอนุพงษ์ เปล่ียนไธสง       ครูพิเศษสอน ท าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ 
1.3 นายธันยบูรณ์ กาบไกรแก้ว     ครูพิเศษสอน ท าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน     

4. หลักการและเหตุผล 
การเล้ียงสุกรมีความส าคัญต่อการผลิตโปรตีนจากสัตว์ตามการเพิ่มของประชากรโลก 

อุตสาหกรรมการผลิตสุกรในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างครบวงจร บริษัท ฟาร์มขนาด
ใหญ่และขนาดกลางมีการเล้ียงสุกรจ านวนมากเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบริโภคเนื้อสุกร ใน
ขณะเดียวกันวิชาการด้านการผลิตสุกรและด้านการจัดการฟาร์มสุกรมีความก้าวหน้าและทันสมัย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมองเห็นความส าคัญทางด้านวิชาการและจะใช้งานฟาร์มสุกรเป็น
สถานท่ีฝึกอาชีพการเล้ียงสุกรส าหรับนักศึกษาทุกระดับและเกษตรกร ให้ทันต่อการพัฒนาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เป็นสถานท่ีเรียนและใช้ฝึกทักษะทางสุกรให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
 5.2 ผลิตสุกรจ าหน่ายเป็นรายได้สนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 
 5.3 พัฒนางานฟาร์มเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาและเกษตรกร 
6. เป้าหมาย 
        6.1 เชิงปริมาณ 
                6.1.1 ผลิตลูกสุกรหย่านมจ านวน 420 ตัว/ป ี
                6.1.2 จ าหน่ายลูกสุกรหย่านมจ านวน 210 ตัว/ปี 
                6.1.3 ผลิตสุกรขุนจ านวน 210 ตัว/ป ี
                6.1.4 นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางสุกร 50 คน/ป ี



88 
 

                6.1.5 เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจจ านวน 50 คน/ปี 
        6.2 เชิงคุณภาพ 
                6.2.1 ผลิตสุกรมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
                6.2.2 ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในกระบวนการเล้ียง 
                6.2.3 นักศึกษามีทักษะการเล้ียงสุกรท่ีดี 
7. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
        7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการปีงบประมาณ 2565 

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

1.จัดท าและขออนุมัติ     
   โครงการ 

            

2.ประชุมคณะกรรมการ 
   ด าเนินโครงการ 

            

3.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ  
   อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนิน 
   โครงการ 

            

4.ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

            

5.ประเมินโครงการ             

6.สรุปผล รายงานผล 
   การปฏิบัติงาน 

            

           7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                 ฟาร์มสุกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
        จากเงินรายได้ของสถานศึกษา งบบ ารุงการศึกษา 
                เป็นงบประมาณท้ังส้ิน  1,376,860 บาท 
        8.1 ค่าอาหารส าหรับเล้ียงสุกรหย่านมเพื่อจ าหน่ายจ านวน 210 ตัว 

 

ช่วงอายุสุกร อาหารที่ใช้ เป้าการกิน/ตัว kg. จ านวนถุง ราคา/ถุง เป็นเงิน 

สุกรหย่านม  อาหารสุกรหย่า
นม–15 kg 

2 14 770 10,780 
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       8.2 ค่าอาหารส าหรับเล้ียงสุกรขุนเพื่อจ าหน่ายจ านวน 210 ตัว 

  8.3 ค่าอาหารส าหรับสุกรแม่พันธุ์จ านวน 21 ตัว 

 
         8.4 ค่าน้ าเช้ือ 
จ านวนโด๊ส ราคาต่อโด๊ส เป็นเงิน 

90 100 9,000 

  

 
 
 

ช่วงอายุสุกร อาหารที่ใช้ เป้าการกิน/ตัว kg./รุ่น จ านวนถุง ราคา/ถุง เป็นเงิน 

สุกรหย่านม  อาหารสุกรหย่านม 
– 15 kg 

10 70 770 53,900 

สุกรอนุบาล อาหารสุกรอนุบาล 
– 25kg 

18 126 740 93,240 

สุกรเล็ก อาหารสุกรน้ าหนัก 
25-60kg 

60 420 550 231,000 

สุกรรุ่น อาหารสุกรน้ าหนัก 
60-ส่งตลาด 

70 490 530 259,700 

สุกรขุน อาหารสุกรน้ าหนัก 
90-ส่งตลาด 

65 455 500 227,500 

รวม  223 1,561  865,340 

ชนิดสุกร อาหารที่ใช้ เป้าการกิน/ตัว kg./ปี จ านวนถุง ราคา/ถุง เป็นเงิน 

แม่สุกรอุ้มท้อง อาหารสุกรระยะ
อุ้มท้อง 

792 555 580 321,900 

แ ม่ สุ ก ร ห ลั ง
คลอด 

อาหารสุกรระยะ
เล้ียงลูก 

264 185 650 120,250 

รวม  1,056 740  442,150 
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            8.5 ค่าวัคซีนป้องกันโรค 
ชนิดวัคซีน จ านวนโด๊ส ราคาต่อโด๊ส เป็นเงิน 

FMD 225 10 2,250 

PRRS 80 93 7,440 

CSF 450 9 4050 

mycoplasma 450 13 5,850 

รวม 1,130  19,590 

           8.6 ค่าเวชภัณฑ์ 

     รวมเงินงบประมาณท่ีใช้ในโครงการจาก 8.1 – 8.5                                                                            

  เป็นเงิน 

เป็นเงิน    

      30,000 

 1,376,860    

บาท 

บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 ผลิตสุกรขุนจ านวน 210 ตัวได้น้ าหนัก 100 กิโลกรัมๆละ 70 บาท เป็นเงิน 1,470,000 บาท 
   9.2 ผลิตลูกสุกรหย่านมจ านวน 210 ตัว เพื่อจ าหน่ายตัวละ 1,400 บาท เป็นเงิน  294,000 บาท 
   9.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จ านวน 50 คน/ป ี
   9.4 เป็นท่ีศึกษาดูงานของเกษตรกร จ านวน 50 คน/ป ี

10. การติดตามผลประเมินผล 
      10.1 มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลการด าเนินงานฟาร์ม 
      10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 26 
โครงการฟาร์มโคนม 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 นายธีระ  แสงรัตน์         ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1.2 นางดรุณี  แพงวาปี         ครู ท าหน้าท่ี รับผิดชอบฟาร์มโคนม 
1.3 นายผดุงเกียรติ  บุญบุตตะ  ครู ท าหน้าท่ี รับผิดชอบฟาร์มโคนม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
การประกอบอาชีพเล้ียงโคนมผู้เล้ียงจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโคนมในแต่

ละระยะเริ่มต้ังแต่ การดูแลโคในระยะใกล้คลอด การดูแลลูกโคแรกคลอดถึงหย่านม การเล้ียงโคระยะพัก
การรีดนม การเล้ียงโครีดนม ซึ่งต้องมีทักษะในการรีดนม และการจัดการน้ านมท่ีดี การเล้ียงโคนมจึงจะ
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นทางแผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ทักษะของนักเรียน นักศึกษา รวมท้ังเกษตรกรท่ีสนใจอาชีพการเล้ียงโคนม และเพื่อหารายได้สนับสนุน
การด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อเป็นสถานท่ีเรียนและฝึกประสบการณ์จริงส าหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคล ท่ัวไปท่ี 
      สนใจอาชีพการเล้ียงโคนม 
5.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เล้ียงโคนมจ านวน 10 ตัว 
6.1.2 ฝึกนักเรียนนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจด้านโคนม จ านวน 100 คน/ปี 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลิตน้ านมท่ีมีคุณภาพตามกฎหมายก าหนด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

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

1. จัดท าโครงการ และขอ    
    อนุมัติโครงการ 

            

2. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ  
    อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

            

3. ด าเนินการตามโครงการ             
4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปผล รายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
ฟาร์มโคนม  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน    ค่าวัสดุเป็นเงิน  89,300 บาท  
8.1 อาหารข้น  5,200 กก. เป็นเงิน 65,000  บาท 
8.2 เวชภัณฑ์สัตว์  เป็นเงิน 5,000  บาท 
8.3 นมผงเล้ียงลูกโค 1 ถุง เป็นเงิน 1,800  บาท 
8.4 อะไหล่เครื่องรีดนม  เป็นเงิน 3,000  บาท 
8.5 ฟางข้าว 300 ฟ่อน เป็นเงิน 10,500  บาท 
8.6 ฝักจามจุรี 2,000 กก . เป็นเงิน 4,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 89,300 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เล้ียงโคนมจ านวน 10 ตัว 
9.2 ใช้เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโคนมให้กับนักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ  
      จ านวน  100  คน 

10. การติดตามผลประเมินผล 
10.1 มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลการด าเนินงานฟาร์ม 
10.2  สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 27 
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นายธีระ  แสงรัตน์        ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 1.2 นายวีระศักดิ์  บุตรโคษา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.3 นายธันยบูรณ์  กาบไกรแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้จัดการเรียนการสอนนักเรียนในโครงการการปฏิรูป

การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ซึ่งต้องซื้อผลผลิตประกอบอาหารให้กับนักเรียน ไข่ไก่เป็นผลผลิตท่ีใช้ปีละ 
ไม่ต่ ากว่า 100,000 ฟอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งศึกษาฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนการศึกษา 
 5.2  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรทั้งภาคทฤษฎีและ 
                 ปฏิบัติ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  เล้ียงไก่ไข่อายุ 66 - 70  สัปดาห์  จ านวน  188  ตัว 
6.1.2  เล้ียงไก่ไข่อายุ 18 - 70  สัปดาห์  จ านวน  450  ตัว 
6.1.3  นักเรียนและนักศึกษา ได้ปฏิบัติจริง จ านวน  100 คน/ปี 
6.1.4  เกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจจ านวน  50 คน/ปี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการ และ 
    ขออนุมัติโครงการ 

            

2. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ   
    อุปกรณ์ เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

            

3. ด าเนินการตาม 
    โครงการ 

            

4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปผล รายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
ฟาร์มไก่ไข่ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  งบบ ารุงการศึกษา  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  120,000 บาท 

 8.1 ค่าอาหารไก่ไข่  230 ถุง ถุงละ 510.-  เป็นเงิน 117,300  บาท 
 8.2 ค่าเวชภัณฑ์   เป็นเงิน 2,700  บาท 

      

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  จ าหน่ายไก่ไข่  จ านวน  130,000  ฟองๆละ  3  บาท     เป็นเงิน  390,000   บาท 
 9.2  จ าหน่ายแม่ไก่ปลดจ านวน  180 ตัวๆละ 80  บาท         เป็นเงิน    14,400   บาท 

9.3  นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรผ่านการเรียนการฝึกท่ีฟาร์ม  จ านวน  200 คน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลการด าเนินงานฟาร์ม 
 10.2 สรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อส้ินสุดโครงการ
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โครงการที่ 28 
โครงการเลี้ยงโคเนื้อ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นายธีระ  แสงรัตน์        ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 1.2 นายผดุงเกียรติ บุญบุตรตะ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์เปิดท าการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม (ปวช.) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรมช้ันสูง (ปวส.) ตลอดจนเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม
ด้านการเล้ียงโคแก่เกษตรกรท่ีสนใจ ฟาร์มโคเนื้อของวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติ เช่น การเล้ียงดู การปรับปรุง
พันธุ์ตลอดจนการจ าหน่าย ดังนั้นฟาร์มโคเนื้อจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณในการจัดการ
เพื่อให้เกิดทักษะด้านการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และก่อให้เกิดรายได้จากผลผลิตโควิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติแก่ผู้เรียนและผู้สนใจท่ัวไป 
 5.2  เพื่อปรับปรุงพัฒนางานฟาร์ม 
 5.3  เพื่อเป็นแหล่งหารายได้ของสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1 จัดการเล้ียงดูโคเนื้อเพศเมีย  จ านวน 13 ตัว  โคเนื้อเพศผู้  7 ตัว 
6.2 ผสมพันธุ์แม่พันธุ์โคเนื้อจ านวน 6 ตัว 
6.3 ผลิตแปลงพืชอาหารสัตว์(หญ้าเนเปียร์จักรพรรดิ) จ านวน 3 ไร่  
6.4 ท าหญ้าหมัก เพื่อเป็นอาหารส ารอง ในช่วงขาดแคลนหญ้าสด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการประจ าปี 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดการเล้ียงดู             
2.ตรวจสุขภาพป้องกัน 
   โรค 

            

3.ปลูกหญ้าและดูแล 
   รักษาแปลงหญ้า 

            

4.จัดหาฟางข้าว             
7.2. สถานท่ีด าเนินโครงการ 

ฟาร์มโคเนื้อ  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
8. งบประมาณค่าใช้จ่าย 

จากเงิน บ ารุงการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอบ ค่าวัสดุ จ านวน  51,440 บาท  
 8.1 แร่ธาตุก้อน  10 กล่อง 540 เป็นเงิน 5,400 บาท 
 8.2 ฟางข้าว 25 กอง 350 เป็นเงิน 8,750 บาท 
 8.3 เชือกฟาง 10 ม้วน  350 เป็นเงิน 3,500 บาท 
 8.4 ทิงเจอร์ไอโอดีน 5 ขวด 150 เป็นเงิน 750 บาท 
 8.5 ยาปฏิชีวนะ 3 ขวด  400 เป็นเงิน 1,200 บาท 
 8.6 วิตามิน ADE         2 ขวด 400 เป็นเงิน 800 บาท 
 8.7 เชือกใยยักษ ์         2 ม้วน 700 เป็นเงิน 1,400 บาท 
 8.8 ยาฉีดพยาธิภายในและภายนอก         3 ขวด 500 เป็นเงิน 1,500 บาท 
 8.9 อาหารส าเร็จรูป  60 กระสอบ 450 เป็นเงิน 27,000 บาท 
 8.10 ส าลี        1 ม้วน 120 เป็นเงิน 120 บาท 
 8.11 เชือกไนล่อน        2 ม้วน 510 เป็นเงิน 1,020 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียน เกษตรกรผู้สนใจได้ใช้ฝึกปฏิบัติ 
 9.2 เพิ่มผลผลิตลูกโคในฟาร์ม 6 ตัว/ปี 
 9.3 มีรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์โค จ านวน 5 ตัว ตัวละ 40,000 บาท 

10. การติดตามผลประเมินผล 
 10.1  มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานและข้อมูลการด าเนินงานฟาร์ม 
 10.2  สรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 29 
โครงการปลูกพืชไร้ดิน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.1 นายธีระ  แสงรัตน์          ครู ท าหน้าท่ีรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางสาวนราวรรณ  ศรีจันทร์       ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      ยุทธศาสตร์ 

           การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนตามสภาวะโลกร้อน มีแสงแดดแรงจัด อุณหภูมิสูงขึ้น ท า

ให้อัตราการเจริญเติบโตของพืชลดลง ผลผลิตต่ ากว่าท่ีเคยได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ดังนั้นการปลูก
พืชผักไร้ดิน เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร  ท่ีจะผลิตพืชผักเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมี
ความต้องการผักในปริมาณท่ีมากขึ้น ตามอัตราการเพิ่มของประชากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี   เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เพื่อบริการชุมชน โดยมีฟาร์มพืชไร้ ดิน ซึ่งมีวัสดุครุภัณฑ์และ
บุคลากรท่ีมีความรู้  ความช านาญและประสบการณ์ทางการปลูกพืชผักไร้ดิน  ท่ีสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกพืชท่ีทันสมัย  ทางด้านการผลิตพืชผักไร้ดินท่ีมีความปลอดภัยจากพิษตกค้างของปุ๋ยเคมีและไม่ใช้
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  ให้แก่ผู้เรียนภายในสถานศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และ อศ.กช. และ
ผู้เรียนจากภายนอกสถานศึกษา  ท่ีเข้ามาใช้บริการจากฟาร์มพืชไร้ดินโดยตรง  เช่น สถานประกอบการท่ี
ประกอบอาชีพปลูกพืชผักไร้ดิน  หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีต้องการความรู้เรื่องผักไร้ดิน  เกษตรกร
และผู้สนใจ และออกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชผักไร้ดินให้แก่โรงเรียนหรือชุมชนภายนอก อีกท้ังมีการผลิต
พืชผักไร้ดินท่ีมีคุณภาพออกจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นการสร้างช่ือเสียงและ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อบริการความรู้แก่ผู้เรียนภายในสถานศึกษาทุกระดับ 
5.2 เพื่อบริการความรู้แก่ผู้เรียนภายนอกสถานศึกษาท่ีต้องการเรียนรู้และฝึกอบรม 
5.3 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีการปลูกพืช ท่ีทันสมัยแก่ผู้สนใจ 
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5.4 เพื่อน าความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ออกไปบริการชุมชนภายนอกสถานศึกษา 
5.5 เพื่อเป็นการศึกษาทดลอง เกี่ยวกับผักไร้ดิน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5.6 เพื่อผลิตผักท่ีมีคุณภาพ ออกจ าหน่ายแก่ชุมชน 

6.  เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 บริการความรู้ให้ผู้เรียนภายในสถานศึกษา ปีละ 100  คน 
   6.1.2 บริการความรู้ให้ผู้เรียนภายนอกสถานศึกษา ปีละ 100  คน 
   6.1.3 ออกไปจัดนิทรรศการ หรือเผยแพร่ความรู้ ด้านการปลูกพืชผักไร้ดินให้แก่ชุมชน 
                              ภายนอกปีละ 1 ครั้ง 
  6.1.4 บริการหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้สนใจท่ีเข้ามาใช้บริการ 
                              ฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานเกี่ยวกับผักไร้ดิน จ านวนปีละ 500 คน 
  6.1.5 ผลิตผักไร้ดินออกจ าหน่ายแก่ชุมชนปีละ 1,500 กิโลกรัม 

     6.2 เชิงคุณภาพ 
            6.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและน าไปปรับใช้ส าหรับ 
                              การประกอบอาชีพในอนาคต 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

            

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

 7.2  สถานท่ีด าเนินการ 
  ฟาร์มพืชไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงินรายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา  เป็นเงินท้ังส้ิน  40,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1 วัสดุการเกษตร   เป็นเงิน    40,000  บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนในสถานศึกษา เข้าใช้บริการฟาร์มพืชไร้ดินปีละ 100 คน 
 9.2 ผู้เรียนภายนอกสถานศึกษา เข้าใช้บริการฟาร์มพืชไร้ดินปีละ 100 คน 
 9.3 ออกไปจัดนิทรรศการ หรือเผยแพร่ความรู้ ด้านการปลูกพืชผักไร้ดินให้แก่ชุมชนภายนอก                                 
                 ปีละ 1 ครั้ง 
 9.4 บริการหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร  ผู้สนใจท่ีเข้ามาใช้บริการ ฝึกอบรม 
                 อาชีพ และศึกษา   ดูงานเกี่ยวกับพืชผักไร้ดิน  จ านวนปีละ  500  คน 
 9.5 ผลิตพืชผักไร้ดินออกจ าหน่ายแก่ชุมชน มีรายได้ ก าไรสุทธิ ปีละ  50,000  บาท 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2 รายงานสรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 30 
โครงการ  บ่อตกปลา ( UDCAT Fishing Park ) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.1 นางสุมาลี  มูลทองน้อย                ครู 

 1.2 นายธนวัฒน์  อุดมบุญญานุภาพ      ครู 
1.3 นายพิเชษฐ์  ตะยา                      ครูพิเศษสอน 
1.4 นายเทพปิติ  สิงห์หาพาล              ครูพิเศษสอน  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเปิดบ่อตกปลาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีเป็นธุรกิจใหม่และเป็นการเปล่ียนแนวทางใน
การจ าหน่ายปลาเพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น สามารถฝึกทักษะประสบการณ์ด้านการเล้ียงปลาและการให้บริการ
บ่อตกปลาให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ดี  การตกปลาเป็นท่ีนิยมมากท้ังในเขตเมืองและต่ างจังหวัด 
วัตถุประสงค์ของคนท่ีตกปลาก็อาจจะแตกต่างกัน บางคน ก็ตกปลาเพื่อด ารงชีพจากปลาท่ีตกมาได้ บางคน
ก็ตกปลาเพียงเพื่อเป็นเกมส์กีฬาหรือการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครียดจากการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งปัจจุบันบ่อตกปลาในจังหวัดอุดรธานียังมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอในการให้บริการอีกท้ัง
แผนกวิชาประมงมีบ่อเล้ียงปลาขนาดใหญ่ และมีปลาหลากหลายชนิด มีภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมสวยงาม ท าให้
มีความพร้อมในการเปิดบ่อตกปลา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักตกปลาดังกล่าว และยังเป็นการฝึก
นักเรียน  นักศึกษาให้รู้จักธุรกิจการเปิดบ่อตกปลา และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสร้างอาชีพ ด้านการประมง 

5.2 เพื่อฝึกสมรรถนะอาชีพทักษะด้านการประมงให้กับนักศึกษาวิชาประมง 
5.3 เพื่อหารายได้ในการด าเนินโครงการ 
5.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ด้านการประมง 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ให้บริการประชาชนตกปลาในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ  
                              เดือนละ 3 ครั้ง  จ านวน 11 เดือน  

6.1.2 มีรายได้จ านวน  462,000 บาท 
6.1.3 มีนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในด้านการให้บริการบ่อตกปลา 
         จ านวน 70 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ   
                  6.2.1 นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพในด้านการประมง และมีทักษะการให้บริการวิชาชีพ  
                              เกี่ยวกับสัตว์น้ า 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจวัสดุท่ีจ าเป็น             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินโครงการ             
4. สรุปผลและประเมินผล 
    โครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
 บ่อ Fishing park แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ใช้เงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ วงเงิน  200,000  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีก าไรสุทธิ 202,900 บาท 
 9.2 นักศึกษามีรายได้จากการร่วมโครงการสามารถเล่ือนระดับสมาชิก อกท. ระดับภาค และ 
                ระดับชาติได้ จ านวน  20  คน 

10. การติดตามผลประเมินผล 
 10.1 การสังเกต 
 10.2 การสัมภาษณ์ 
 10.3 แบบสอบถาม 
 10.4 รายงานสรุปผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 31 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ   แสงรัตน์            ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นายเทพนิมิต  เขจรจิตร      ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการเกษตรอินทรีย์เป็นส่ิงท่ีอยู่ในความสนใจของเกษตรและผู้บริโภคสินค้าเกษตร ด้วย

เหตุผลด้านสุขภาพ นอกจากนั้น ด้านต้นทุนการผลิตนับว่ามีความส าคัญ เนื่องจากราคาของวัสดุเคมีเกษตร
สูงขึ้นอย่างไม่หยุดหยั่งขณะท่ีราคาพืชผลเกษตรยังทรงตัว เฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมี มีราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว 
และเหตุท่ีส าคัญส าหรับนักเกษตรเห็นว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในการปรับสภาพของดินให้ ดีขึ้น เป็น
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และรักษาความอุดมสมบูรณ์ในดิน ท าให้เกิดสมดุลธรรมชาติและมีส่วนในการ
เพิ่มธาตุอาหารพืชให้ดินและพืช ดังค ากล่าวที่ว่า เล้ียงดิน เพื่อให้ดินเล้ียงพืช ดังนั้นเกษตรกรจ านวนมากจึง
หันมาให้ความสนใจใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นสถานศึกษาท่ีมีภารกิจในด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์ อีกท้ังมีวัสดุเหลือใช้ในการเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักเศษพืช และมูลสัตว์ 
จึงเป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้จ าหน่าย 
5.2 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม จ านวน 500 กส. 
                    6.1.2 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจเข้าเรียนรู้ 100 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         ในสถานศึกษา 
  6.2.2 ฝึกนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานให้มีทักษะและประสบการณ์ 
  6.2.3 จ้างงานนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน 
  6.2.4 ใช้ทรัพยากรและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า รักษาส่ิงแวดล้อม 
  6.2.5 สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล  
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
 โรงงานผลิตปุ๋ย  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท ได้แก่ 

8.1 มูลสัตว์   เป็นเงิน 2,000 บาท 
8.2 กระสอบบรรจุปุ๋ยอินทรีย์   เป็นเงิน 1,860 บาท 
8.3 ร าละเอียด   เป็นเงิน 660 บาท 
8.4 กากน้ าตาล   เป็นเงิน 450 บาท 
8.5 หัวเช้ือจุลินทรีย์   เป็นเงิน 130 บาท 
8.6 แกลบดิบ   เป็นเงิน 1,900 บาท 
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8.7 ค่าแรงนักเรียน   เป็นเงิน 3,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม จ านวน 500 กระสอบ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจเข้าเรียนรู้ 100 คน 
9.3 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
9.4 ฝึกนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานให้มีทักษะและประสบการณ ์
9.5 จ้างงานนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน 
9.6 ใช้ทรัพยากรและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่า รักษาส่ิงแวดล้อม 
9.7 สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 ท่ีปรึกษาโครงการก ากับติดตามดูแลสม่ าเสมอ 
10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 32 
โครงการเลี้ยงกวาง 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นายธีระ  แสงรัตน์        ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 1.2 นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
การเล้ียงกวางในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ท่ีจะท าฟาร์มเล้ียงกวางอย่างมาก และ

มีการท าฟาร์มกันเป็นล่ าเป็นสันและมีการเล้ียงทางอุตสาหกรรม ได้มีการส่งเนื้อกวางส่งออกไปจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ มีการพัฒนาการเล้ียงครบวงจร รัฐบาลให้การสนับสนุนพร้อมออกกฎหมายรับรองการท าธุรกิจ
ฟาร์มเล้ียงกวาง และกวางเล้ียงง่ายมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วต้านทานต่อโรคได้ดี ในประเทศไทยได้มีการ
จัดต้ังสหกรณ์ผู้เล้ียงกวางแห่งประเทศไทยข้ึน เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2537 ซึ่งมีผลต่อผู้สนใจในการท าฟาร์ม
เล้ียงกวางประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 

5. วตัถุประสงค์ 
5.1 เพื่อเป็นแหล่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเล้ียงกวาง 
5.2 สามารถจัดการเล้ียงกวางได้ถูกต้องตามสภาพส่ิงแวดท่ีจัดให้ 
5.3 เพื่อเป็นข้อมูลกับนักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ น าไปประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เล้ียงกวางพันธุ์รูซ่า จ านวน 6 ตัว   
6.1.2 ผลิตลูกกวางได้ปีละ 2 ตัว 
6.1.3 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จ านวน 100 คน/ปี 

 
 
 



๑๐๖ 
 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ส ารวจวัสดุท่ีจ าเป็น             
2.ขออนุมัติโครงการ             
3.ด าเนินโครงการ             
4.สรุปผลและประเมินผลโครงการ             

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
 คอกกวาง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน  งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่ 

8.1 อาหารส าเร็จรูปและยาเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เล้ียงกวางพันธุ์รูซ่า  จ านวน 6 ตัว   

 9.2  ได้ลูกกวางเกิดใหม่ปีละ  2  ตัว 
 9.3  เป็นท่ีศึกษาและเรียนรู้ให้นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จ านวน 100 คน / ปี 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 สรุปผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๗ 
 

 

โครงการที่ 33 
โครงการเลี้ยงนกกระจอกเทศ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ    แสงรัตน์   ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นายวีระศักดิ์  บุตรโคษา  ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.3 นายธันยบูรณ์ กาบไกรแก้ว  ครูพิเศษสอน ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
  ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
  ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้มีการจัดการเรียนการสอนในการเล้ียงสัตว์ท่ัวไป เพื่อ

เป็นการศึกษาและเป็นแหล่งดูงานแก่ผู้สนใจท่ัวไป และผลิตสัตว์ให้เป็นรายได้แก่สถานศึกษา เพื่อให้การ
จัดการเล้ียงสัตว์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหานกกระจอกเทศ จัดซื้อ
วัสดุ อาหารและเวชภัณฑ์ ในการเล้ียงดูตามปีงบประมาณต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเล้ียงและการผลิตสัตว์ปีก 

5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการจัดเล้ียงนกกระจอกเทศ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 นักเรียนแผนกวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 60 คน 
 6.2 เล้ียงนกกระจอกเทศ จ านวน 2 ตัว 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการ และ 
    ขออนุมัติโครงการ 

            

2. จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ  
    อุปกรณ์ เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

            

3. ด าเนินการตาม 
    โครงการ 

            

4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปผล รายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

      7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบบ ารุงการศึกษา  
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  28,500  บาท ได้แก่ 

8.1 อาหาร 
8.2 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 

12 เดือนๆ ละ 
 

2,200 
 

บาท 
 
 

เป็นเงิน 
เป็นเงิน 

26,400 
2,100 

บาท
บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ในการเล้ียงนกกระจอกเทศ 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาและ เกษตรกรผู้สนใจรู้ขั้นตอน กระบวนการจัดการเล้ียงดูนกกระจอกเทศ 
 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานผลการปฏิบัติงานทุก  3  เดือน 
 10.2 สรุปผลการด าเนินงาน  เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 34 
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ  แสงรัตน์     ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางเปรมหฤทัย มงคลเคหา   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
1.3 ครู-อาจารย์ ประจ าแผนกวิชาบริหารธุรกิจทุกท่าน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
เพื่อสนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยความร่วมมือแผนกวิชาต่างๆ ใน
การสร้างแหล่งเรียนรู้และอบรมบ่มเพาะในการประกอบอาชีพจริงให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เลือกฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสาขาวิชาท่ีตนเองศึกษาหรือสาขาวิชาท่ี
ตนเองสนใจ และมีความถนัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการใหม่
ท่ีมีความมั่นใจ มีแนวคิดท่ีเป็นระบบพร้อมท่ีจะก้าวสู่การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ และเป็นการประสานความ
ร่วมมือกับวิทยากรภายนอก ท่ีมีความรู้ความช านาญ เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในการ
ด าเนินงานดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมั่นใจในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อบ่มเพาะครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจและการเป็น 
      ผู้ประกอบการใหม่ 
5.2 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับวิทยากรภายนอก ครู นักเรียน นักศึกษา ของทุก 
      แผนกวิชา 

 5.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะในเชิงธุรกิจ 
 5.4 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและเป็นเจ้าของ 
                ธุรกิจ 



๑๑๐ 
 

 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 6.1.1 สร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็น 
                   ผู้ประกอบการ 

  6.1.2 ส่งเสริมการท าธุรกิจในสถานศึกษา 
  6.1.3 ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  6.2.1 ครูที่ปรึกษาธุรกิจ โดยจ าแนกตามแผนกวิชา จ านวน 30 คน 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา โดยจ าแนกตามแผนกวิชา จ านวน 300 คน 
  6.2.3 จัดท าธุรกิจในสถานศึกษา จ านวน 10 โครงการ 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 

           
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ   

 

         
4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน             

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน    งบศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  80,000 บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าใช้สอย-ค่าวัสดุ    
      สนับสนุนส่งเสริม 1 ผลิตภัณฑ์ 1 วิทยาลัย  เป็นเงิน 35,000 บาท 
      ค่าฝึกอบรมเขียนแผนธุรกิจ เป็นเงิน 20,000 บาท 
      ค่าศึกษาดูงานสถานประกอบการ เป็นเงิน 8,000 บาท 
      ติดตามนิเทศแผนธุรกิจ 
      อื่นๆ 

เป็นเงิน 
เป็นเงิน 

2,000 
15,000 

บาท 
บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากวิทยากรในการเป็นผู้ประกอบการ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจ มีความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ 
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบและการเป็นเจ้าของธุรกิจ 



๑๑๑ 
 

 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานสรุปผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 35 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นายธีระ           แสงรัตน์ ครู ท าหน้าท่ี รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1.2 นางสาวชลิตตา   สมไชยยา ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบาย ให้สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนนักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาท่ียากจนขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องการหารายได้ การหารายได้ระหว่างเรียนนั้น ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา โดยให้วิทยาลัยจัดหานักเรียน
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ มีความประสงค์ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิด
ด้านธุรกิจ สามารถน าไปประกอบธุรกิจได้จริงและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาท่ียากจนขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน 
 5.2 เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยม 
                และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งในการ 
                สร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน  
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาท่ียากจนขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้ 
                              ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถน าความรู้ไปสร้างธุรกิจในอนาคตได้ 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  
 

          
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ           

 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

           
 

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน    โครงการหารายได้ระหว่างเรียน งบประมาณ ปี 2565 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  150,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย     150,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีงานท าและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง แบ่ง 
                 เบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการสร้างวัฒนธรรมการพึ่งตนเอง สร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง 
                 ในระยะยาวได้ 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาได้น าความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 
 9.3 นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนเพิ่มข้ึน 
 9.4 นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมและปรับเปล่ียน 
                พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป 

10. การติดตามผลประเมินผล 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน 
 10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ                  
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โครงการที่ 36 
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดและเอดส์  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร  ศรีปะโค            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
เยาวชนเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและความอยู่รอดของสังคม ซึ่งจะ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถรับผิดชอบในกิจกรรมด้านต่างๆของประเทศในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนท้ังด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาและจริยธรรม 
โดยผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกยุคใหม่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าวท่ีจะช่วยพัฒนาส่งเสริม
บุคลิกภาพของเด็กนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบท่ีถูกต้องเป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นทุกปี  

5. วัตถุประสงค์ 
      5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี รักหมู่คณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
      5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 5.4 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจนักกีฬา 
 5.5 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงทักษะทางด้านกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯไปแข่งขันใน 
               ระดับท่ีสูงขึ้น 
 5.6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพกายและจิตท่ีสมบูรณ์มีสุนทรียภาพทางกีฬา 
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6. เป้าหมาย 
      6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี       
                  ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร มีนิสัยรักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา รู้แพ้  
                           รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีสุนทรียภาพทางกีฬา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 
 

          

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

  
 

         

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ   
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

 
 

          

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

 
 

          

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 เป็นงบประมาณท้ังส้ิน 12,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.2 ค่าจัดจ้าง เป็นเงิน 2,000 บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคี มีระเบียบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
9.2 นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
9.3 นักเรียนนักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นส่ือ 
9.4 ได้นักกีฬาตัวแทนของวิทยาลัย เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
9.5 นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรงร่าเริงแจ่มใส 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
     10.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในการร่วมกิจกรรม 
          10.2 สรุปประเมินผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 37 
โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร      ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์   สุภากิจ    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ี

นักเรียนทุกคนต้องผ่านกิจกรรมลูกเสือ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องด าเนินการถึง 2 ภาคเรียน 
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความ
สามัคคี เสียสละ ด ารงตนเป็นคนดีและน าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
5.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.5 เพื่อเป็นไปตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นไม่น้อยกว่า 
         ร้อยละ80 

  6.1.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการด าเนิน  
    โครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

            

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

     
 

      

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  8,000  บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าไม้ท าค่าย เป็นเงิน 5,000 บาท 
8.2 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เป็นเงิน 3,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ 
9.2 นักเรียน ร้อยละ 80 มีการพัฒนาท้ังร่างกายและจิตใจ 
9.3 นักเรียนท่ีผ่านกิจกรรมลูกเสือสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรม 
10.2 รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียนและเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 38 
โครงการจัดกิจกรรม อกท. ส่งเสริมด้านวิชาการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร  ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วยอุดรธานี 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสถานศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ มีทักษะการด าเนินชีวิตท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติจริง สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ใน
การพัฒนาตนเอง และประกอบอาชีพ รวมท้ังเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลูกจิตส านึก
เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ตลอดท้ังส่ิงแวดล้อมและ
ห่างไกลยาเสพติด เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อกท.หน่วยอุดรธานี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงมีส่วนส าคัญใน
การจัดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตลอดท้ังเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะท่ีดี 3 ด้าน คือ ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และทักษะวิชาชีพสาขาต่างๆ 
5.2  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
5.3  เพื่อพัฒนากิจกรรม อกท. หน่วยอุดรธานีให้เจริญก้าวหน้า 
5.4  เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะของสมาชิก อกท. ระดับภาคและชาติ 

          5.5  เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนทุกระดับช้ันปี 
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6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  

 6.1.1 จัดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 5 โครงการให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน  
                            จ านวน 6 สาขาวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
                            และมีวินัย 

 6.2.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะ 
                  การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานด้านส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต  
                  ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทยและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 6.2.3 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาตระหนักในการฝึกฝนจิตใจตนเองให้ 
                  ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
                  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าข้อมูลแนวทาง 
    ปฏิบัติงานร่วมกัน 

            

2. จัดประชุมปรึกษาหารือ 
    ระดมความคิดเห็น 

            

3. จัดท าแผนการจัด 
    กิจกรรม อกท. 

            

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    ท้ัง 5 โครงการ  
    ในภาคเรียนท่ี 2/2561   
    และภาคเรียนท่ี  
    1/2562 

            

5. สรุปและรายงานผล             
7.2 สถานท่ีด าเนินการ  

ส านักงาน อกท. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 100,000 บาท ได้แก่ 

8.1 งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย เป็นเงิน 5,000 บาท 
8.2 งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคและระดับชาติ เป็นเงิน 60,000 บาท 
8.3 วัสดุ ใช้สอย เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.4 ปรับปรุงส านักงาน อกท. หน่วยอุดรธานี เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.5 ด าเนินงานโครงการหารายได้ของ อกท. หน่วย เป็นเงิน 15,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบและมีวินัย 
9.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะการด ารงชีวิต 
      ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานด้านส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็น 
      ไทยและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
9.3 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาตระหนักในการฝึกฝนจิตใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ 
      ในความสัตย์ ความดี และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา 
10.3 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 39 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายผดุงเกียรติ บุญบุตตะ ครูที่ปรึกษา อกท. หน่วยอุดรธานี 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 

         ด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไ ด้มีก าหนดการในการเข้าตรวจการประเมิน อกท .หน่วยดีเด่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้นเพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจ
ประเมินของ อกท.หน่วยอุดรธานี ให้มีความพร้อมในการการรับการประเมินท้ัง 5 ชมรมวิชาชีพ และ
ส านักงานคณะกรรมการด าเนินงาน 

จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน อกท.หน่วยดีเด่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อให้ส านักงานส่วนกลางและชมรมวิชาชีพมีความพร้อมในการรับการประเมิน 
5.2  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพได้สามารถท างานกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  

 6.1.1 จัดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 5 โครงการให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกคน  
                           จ านวน 6 สาขาวิชา 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ  
                            และมีวินัย 

 6.2.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ ทักษะ 
                  การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานด้านส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิต  
                  ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเป็นไทยและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 6.2.3 นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาตระหนักในการฝึกฝนจิตใจตนเองให้ 
                  ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดี และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ 
                  ประโยชน์ส่วนรวม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าข้อมูลแนวทาง 
    ปฏิบัติงานร่วมกัน 

            

2. จัดประชุมปรึกษาหารือ 
    ระดมความคิดเห็น 

            

3. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม  
    อกท. 

            

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมท้ัง  
    5 โครงการ เตรียมรับการ 
    ประเมิน 

            

5. สรุปและรายงานผล             
7.2 สถานท่ีด าเนินการ  

ส านักงาน อกท. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 13,000 บาท ได้แก่ 

8.1 พลาสติกเคลือบปกขนาด A4 ( 100 ) แผ่น จ านวน 7 ห่อๆละ 320         เป็นเงิน 2,240 บาท 
8.2 กระดาษถ่ายแกสารA4 80แกรม DOUBLE A จ านวน 22 รีมๆละ 120     เป็นเงิน 2,640 บาท 
8.3 กระดาษโฟโต้ A4  150แกรม (100แผ่น) จ านวน 15 ห่อๆละ 240 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท 
8.4 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู เครื่องเล็ก                                                  เป็นเงิน   770 บาท  
8.5 แฟ้มสันกว้างตาช้าง 3  นิ้ว                                                            เป็นเงิน 3,750 บาท                                                                

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานส่วนกลางและชมรมวิชาชีพมีความพร้อมในการรับการประเมิน  

9.2 นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพสามารถท างานกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 40 
โครงการ แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์และมีน้ าใจเป็น

นักกีฬา มีเกณฑ์มาตรฐานด้านการกีฬาสูงขึ้น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคฯ 
และการแข่งขันกีฬาระดับชาติเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านกีฬาให้สูงขึ้นและนอกจาก
จะสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความสามัคคีและส่งเสริมการแสดงออก
ของเยาวชนเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  
5.2 เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
5.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ     
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความสามารถด้านการกีฬา         

6. เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 300 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีนิสัยรักการออกก าลังกายและเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย      
            มีความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองด้านกีฬา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

      
 

     

3. ประชุม 
    คณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

       
 

    

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

       
 

    

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

        
 

   

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  13,000      บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุ/อื่นๆ (ป้าย เกียรติบัตร รางวัล)    เป็นเงิน    6,000  บาท  
 8.2 ค่าตอบแทน     เป็นเงิน    7,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างฝึกฝนตนเองด้านกีฬาโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด      
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 
10.2 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 41 
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู   

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร    ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์ สุภากิจ    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมวันไหว้ครูเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ซึ่งเปรียบเหมือนพ่อ

แม่ คนท่ีสองของเรา ครูคือผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา เราควรให้ความเคารพท่านเช่ือฟังค าส่ังสอนของท่าน ซึ่ง
เราสามารถแสดง ออกได้หลายทาง เช่นทางกาย วาจาและใจ  โดยในพิธีดังกล่าวลูกศิษย์จะช่วยกันตกแต่ง
พานไหว้ครูด้วยดอกไม้ ไม้ประดับหรือส่ิงอื่นๆท่ีท าให้พานไหว้ครูสวยงามและแปลกตาในการสักการะครูบา
อาจารย์เพื่อความเป็นศิริมงคล ดังนั้นงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจึงจัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อเป็น
การสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะและความสามัคคีกัน  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรักความเคารพต่อพ่อครู แม่ครู 
 5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6. เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของสมาชิกท้ังหมด 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มช้ันเรียนน าพานดอกไม้ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาเข้าใจความหมายของกิจกรรมไหว้ครู 
6.2.2 นักเรียนนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

      
 

     

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

            

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

      
 

     

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
 หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

เป็นเงินงบประมาณ  5,000    บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าวัสดุ/อื่นๆ (ป้าย)     เป็นเงิน    3,500  บาท  
8.2 ค่ารางวัล                       เป็นเงิน    1,500 บาท     

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรักความเคารพต่อพ่อครู แม่ครู 
9.2 นักเรียนนักศึกษารู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของไทย                                                         
9.3  นักเรียนนักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 

          10.2 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ      
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โครงการที่ 42 
โครงการการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นางดวงพร   ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1.2 นางสาวกันยาวีร์   ส าราญรื่น           หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มีบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 จ านวน 12 ข้อกรอบภาระงานท่ี
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย การด าเนินการเกี่ยวกับ
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา ด าเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและ
จัดสรรทุนเพื่อการศึกษา นอกจากนี้มีหน้าท่ีบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงาน และสถานประกอบการเพื่อจัดหางาน การสร้างระบบเครือข่าย การแนะแนว
อาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนพร้อมท้ังส่งเสริมอาชีพ การศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ี
ส าเร็จการศึกษาโดย ติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและการจัดท ารายงานให้
ผู้เกี่ยวข้อง  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อด าเนินงานตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและเพิ่มจ านวนผู้เรียนมากขึ้น 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ จ านวน 2 ครั้ง 
           6.1.2  จัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา จ านวน 200 เล่ม 
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6.1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับเงิน กยศ. และ กรอ. ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
6.1.4 จัดหาทุนให้แก่นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน 
6.1.5 แนะแนวการศึกษา จ านวน 20 ครั้ง 
6.1.6 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและรายงานผล จ านวน 1 ครั้ง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีการพัฒนานักเรียน นักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขัน้ตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

          
 

 

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  งบประมาณท้ังส้ิน 35,000 บาท ได้แก่ 

8.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นเงิน 1,000 บาท 
8.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.3 จัดท าใบปลิว แผ่นพับ เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท 
8.5 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 4,000 บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับปัจจัยและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี 
9.2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรัก สามัคคี และศรัทธาในวิชาชีพ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 สรุปและรายงานหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 
 10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 43 
โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นางสาวชลิตตา สมไชยา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังท่ีอาศัยอยู่ภายใน และภายนอก วิทยาลัยฯ เป็นจ านวน
มาก ซึ่งมีการเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การเตรียมยาและเวชภัณฑ์ส าหรับการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น จึงมีความต้องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้บริการส าหรับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ของวิทยาลัยฯ ให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีดี 
5.2 เพื่อให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับบริการคิดเป็นร้อยละ 80 
  6.1.2 การให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการปฐมพยาบาลท่ี 
        ปลอดภัยมียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างพอเพียง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุม 
    คณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 15,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน 15,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีดี 
  9.2  นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างพอเพียง 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1   สอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการจากครู นักศึกษา 
10.2   สรุปและรายงานผลโครงการ 
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โครงการที่ 44 
โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นางสาวชลิตตา สมไชยา หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ ซึ่งการตรวจสุขภาพพื้นฐานเป็นการส่งเสริมและ
ป้องกันการเจ็บป่วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงท้ังทางร่างกายและจิตใจ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  
5.2  เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 336 คน 
  6.1.2  นักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับการให้บริการด้านตรวจสุขภาพประจ าปี  
                             มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงสภาพร่างกายและสามารถแก้ปัญหาได้ 

 
 



๑๓๕ 
 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ   
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

      
 

     

6. ประเมินผล  
    โครงการ 

          
 

 

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 2,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ทุกระดับช้ัน 
  9.2  นักเรียน นักศึกษา ได้รู้ถึงสภาพร่างกายและสามารถแก้ปัญหาได้ 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1   สอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการจากนักเรียน นักศึกษา 
10.2   สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
 



๑๓๖ 
 

 

โครงการที่ 45 
โครงการเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ และประดับแถบ 2 สี 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี   
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร     ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความอดทน มีความสามัคคี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ท่ีแท้จริง และ
รู้จักความเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข ตามค าปฏิญาณ และคติพจน์
ของลูกเสือนั้น 

ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้เห็นความส าคัญจึงจัดกิจกรรมโครงการเตรียม
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญของวิทยาลัยฯ ให้มีความเข็มแข็งและเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรียนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1   เพื่อจัดกิจกรรมรับเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
 5.2   เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญมีประสบการณ์ เข้าใจพิธีการของลูกเสือวิสามัญ 
 5.3   เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีความพร้อมเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา จ านวน 68 คน นักเรียน   
                             นักศึกษาจ านวน ๘๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 



๑๓๗ 
 

 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปลูกจิตส านึกนักเรียนระดับ ปวช.1 และพี่เล้ียงลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและ 
                             เทคโนโลยีอุดรธานีให้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมและปฏิบัติหน้าท่ี 
                             ของตนเองได้ตามศักยภาพและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 
 

          

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

       
 

    

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

       
 

    

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

       
 

    

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน    งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าป้าย   เป็นเงิน   1,000 บาท 
 8.2 ค่าวัสดุ+อุปกรณ์  เป็นเงิน   4,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 
 9.2 ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ มีเข้าใจในพิธีการของลูกเสือ 

9.3 เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญให้มีความพร้อมในการเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 มีการประเมินผลการด าเนินโครงการเป็นระยะ 
 10.2 มีการน าผลการด าเนินโครงการไปพัฒนาปรับปรุงในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

10.3 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 46 
โครงการเตรียมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับภาค ระดับชาติ  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร     ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

อาชีวศึกษา ระดับชาติ ขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งปี พ.ศ. 2565 มีก าหนดในช่วงเดือน มีนาคม นั้น  
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จึงได้จัดโครงการเตรียมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับ

ภาค ระดับชาติขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญสังกัดสถานศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์กับลูกเสือวิสามัญสังกัดสถานศึกษาต่างๆท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน อันจะส่งผลให้พัฒนาการท างานเป็นระบบหมู่  และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และส่วนรวมต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี  ได้พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
5.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา  ได้พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
5.3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี  ได้พัฒนาการท างานเป็นระบบหมู่  มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง 
      และสังคมส่วนรวม 
5.4 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม  และรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
      ส่วนรวม 
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6. เป้าหมาย  
6.1  เชิงปริมาณ 

            6.1.1 ลูกเสือวิสามัญ 1 หมู่ จ านวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ 
  6.1.2 เนตรนารีวิสามัญ 1 หมู่ จ านวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ลูกเสือ เนตรนารีได้รับความรู้ ประสบการณ์และสามารถปฏิบัติตนเป็น  
        แบบอย่างท่ีดีและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนและขอเสนอ 
    อนุมัติโครงการ 

            

2. ประชุมวางแผนมอบหมาย 
    หน้าท่ี 

  
 

         

 3. ติดต่อประสานงานทุกฝ่าย 
     ท่ีเกี่ยวข้อง 

   
 

        

4. ด าเนินการตามแผนงาน     
 

       
5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
    ตามโครงการ 

            

6. สรุปผล ประเมินผล และ 
    รายงานผล 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ   
 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าป้าย  เป็นเงิน 1,200 บาท 
 8.2 ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ เป็นเงิน 3,800 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  ลูกเสือเนตรนารี ได้พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
9.2  ผู้บังคับบัญชา ได้พบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
9.3  ลูกเสือเนตรนารี ได้พัฒนาการท างานเป็นระบบหมู่  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

                 สังคม และส่วนรวม 
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10.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ  
10.1 สรุป ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 47 
โครงการกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกด านาและเก่ียวข้าว   

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร      ศรีปะโค รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์   สุภากิจ ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา แต่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรกล เพื่อ

ช่วยทุ่นแรงมากนัก ประกอบกับในอดีตยังไม่มีการจ้างแรงงาน ดังนั้น หากต้องการท านาให้เสร็จ ทันฤดูกาล 
ก็จะใช้วิธีระดมแรงงานภายในหมู่บ้าน ซึ่งเรียกว่า การลงแขก เป็นการช่วยกันท างานให้แก่เพื่อนบ้านโดยไม่
คิดมูลค่าด้วยความเต็มใจและเต็มก าลังของตนการลงแขกจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมในหมู่บ้านร่วมแรงกัน
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านท างานท่ีเป็นงานหนักและเกินความสามารถท่ีสมาชิกในครอบครัวจะแบกรับงาน
เพียงครอบครัวเดียวตามล าพังได้เป็นการบ่งบอกถึงความมีจิตใจงามช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเอื้ออาทร 
จนกลายเป็นประเพณีประจ าท้องถิ่นของคนไทยในทุกภาคสืบทอดต่อมา 

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประเพณีอันดีงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี จึงน าเอาประเพณีลงแขกท านามาเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ 
ท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังเช่นท่ีบรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีลงแขกด านา เป็นผู้มีน้ าใจ และเช่ือม 
     ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  
5.2 เพื่อส่งเริมให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ 
5.3 เพื่อส่งเริมให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจและรักในอาชีพการเกษตร  

          5.4 เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีด้ังเดิมของอาชีพเกษตร    
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 คณะครู บุคลากร ผู้น าชุมชน  ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา จ านวน 500 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
6.2.2 โครงการท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 

                     3.2.3 โครงการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 90 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

            

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

  เป็นเงินงบประมาณ  5,000      บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์             เป็นเงิน     3,800     บาท  

  8.2 ค่าป้ายกิจกรรม  เป็นเงิน     1,200     บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีได้เรียนรู้การท านา และประเพณี 
      ต่างๆ ในการท านา 
9.2 เยาวชนเกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  
9.3  เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 
10.2 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ    
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โครงการที่ 48 
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร     ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
1.3 นางวงศ์จันทร์  รินรุด  ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
 นักศึกษาอาชีวะ คือก าลังหลักท่ีส าคัญของประเทศชาติ เป็นแกนน าในการขับเคล่ือนประเทศไปสู่
ยุคนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 แต่ในปัจจุบันยังคงพบปัญหาท่ีมาจากนักศึกษาอาชีวะ ท่ีตกเป็น
ข่าว ให้สังคมได้เห็นอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของปัญหามาจากปัจจัยหลายๆ ประการ เ ช่น 
ปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม สถาบันครอบครัว ตลอดจนตัวของนักศึกษาเอง ปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากการ    ขาด
คุณธรรม จริยธรรม หากผู้ท่ีมีหน้าท่ีส าคัญหลักในการขัดเกลา และแก้ไขปัญหา ไม่ยื่นมือเข้าไป      ให้
ความช่วยเหลือหรือใส่ใจกับนักศึกษา ปัญหาเหล่านี้จะเกิดความรุนแรงทวีคูณขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง
ของประเทศชาติในอนาคตได้ 
 สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญ ท่ีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นของนักศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม จึงได้จัดท า
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกท่ีดี และสามารถเป็นก าลังหลักในการขับเคล่ือน
ประเทศชาติต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ให้นักศึกษา 
               รู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ จนน าไปสู่การพัฒนา 
               ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
          5.3 เพื่อให้นักศึกษารู้ภัยของชีวิต ลด ละ เลิกอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด    
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         5.4 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จ านวน  68 คน 
 6.1.2 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา จ านวน  336 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนตาม 
                           แนวทางท่ีดีของหลักศาสนา เข้าใจหลักธรรม ค าสอน สามารถน าไปปฏิบัติใน 
                           ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็น 
                           พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ข้ันตอนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  
 

          
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

    
 

       

5. ด าเนินงานตามโครงการ     
 

       
6. ประเมินผลโครงการ          

 

  
7. สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน            

 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  15,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าป้าย    เป็นเงิน   2,000  บาท 
 8.2 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกอบรม  เป็นเงิน  13,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การจัดอบรม และการบูรณาการการเรียนการสอนในช้ันเรียน ท าให้นักศึกษา มีคุณธรรม  
     จริยธรรม มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนิน 
     ชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง 
9.2 นักศึกษาเข้าใจเรื่องการบริหารจิตใจได้ดีขึ้น เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้  

                จนน าไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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9.3 นักศึกษารู้ภัยของชีวิต ลด ละ เลิกอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด 
9.4 สถานศึกษาสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ 

10. การติดตามและประเมินผล 
    10.1 ประเมินจากแบบสอบถาม 
    10.2 สรุปผลการด าเนินโครงการรูปแบบ PDCA เมื่อส้ินสุดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

โครงการที่ 49 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2565 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร      ศรีปะโค รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นายพงษ์ศักดิ์   สุภากิจ ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันสภาพทางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตประจ าวัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนนักศึกษา
บางส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีผลท าให้นักเรียน
นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียนนักศึกษา จึงเป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในสังคม    
อย่างมีความสุข อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษา สร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานท่ีส าคัญเพื่อการเตรียมตัวเพื่อรับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ท้ังในด้านการเรียนการสอนและความเป็นอยู่  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษา                                                                                  
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบของวิทยาลัย                                        
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีและสร้างความรักความผูกพันต่อสถานศึกษา        
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6. เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ท้ังหมด ท้ังระดับ ปวช. / ปวส.  
             จ านวน 160 คน  

 6.1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทุกคน  จ านวน   382   คน            
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียนนักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน การประพฤติปฏิบัติตน  
                       และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 6.2.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน การประพฤติปฏิบัติ 
                       ตนตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000  บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าวัสดุ/อื่นๆ (ป้าย อุปกรณ์จัดอบรม เอกสาร)  เป็นเงิน 6,360  บาท  
 8.2  ค่าอาหารว่าง  

- กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  160 x 20 x 3  วัน =    6,000 บาท 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 382 x 20 x 1  วัน =  7,640 บาท   

 



๑๕๐ 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน 
      ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยฯ  

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 
10.2 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 50 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นางดวงพร ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1.2 นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี  ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้างานปกครอง 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โดยก าหนดให้เป็น

วาระแห่งชาติท่ีทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการแผนงานของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และได้ก าหนดกลไกระดับภารกิจ โดยมีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง /
หน่วยงานท าหน้าท่ีในการอ านวยการตามแผนการปฏิบัติการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา ท่ีจะเกิดกับนักเรียนนักศึกษาและชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง จึงจัดท าโครงการ
ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามรวมถึงการเฝ้าระวังและให้
ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ภายในสถานศึกษาให้เล็งเห็นถึงปัญหาความส าคัญและโทษของยา
เสพติดท่ีจะเกิดแก่ตัวนักเรียนนักศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด 
5.2 เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาโดยการสร้างจิตส านึก 
      ให้เล็งเห็นถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีห่างไกลจากยาเสพติด จ านวน 350  คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
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6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีห่างไกลจากยาเสพติด 
        ในสถานศึกษา  ร้อยละ 80 %  

6.3 ตัวชี้วัด 
6.3.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีมีพฤติกรรมไม่เข้าไป 
        ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ตามเอกสารการรายงานผล 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
   เพื่อขออนุมัติ 

            

2.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   รับผิดชอบโครงการ 

            

3.ด าเนินโครงการ 
 

           
4.ประเมินโครงการ           

 

 
5.สรุปและรายงานการ 
   ด าเนินโครงการ 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี   อ.เมือง  จ.อุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม   2,200  บาท 

8.2 ค่าวิทยากรในการอบรม   2,000   บาท 
8.3 ค่าอาหารว่าง ( จัดเบรก )  5,800   บาท     

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเล็งเห็นถึงโทษภัยของ 
               ยาเสพติดมากขึ้น 

9.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมเป็นนักศึกษาแกนน าต้นแบบท่ีห่างไกลยาเสพติด 
9.3 ช่วยลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 ท าการสุ่มตรวจพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียงทุกระยะ 
10.2 ออกแบบส ารวจ 

 10.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 51 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร ศรีปะโค        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.2 นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี        ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้างานปกครอง 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล รวมท้ังการบาดเจ็บท้ังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการสูญเสียท่ีมิอาจ
ประเมินค่าได้  ปี พ.ศ 2558 มีจ านวนผู้เสียชีวิตมากกว่าหมื่นคน ( เฉล่ีย 40 คน / วัน ) และจ านวน
ผู้บาดเจ็บประมาณกว่า 1 ล้านคน อันเป็นผลมาจากสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  จึงจ าเป็นต้องมี
การด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเร่งด่วนจริงจังและต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดกับ
นักเรียนนักศึกษาและชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์ท่ีเป็นพาหนะในการ
สัญจร และมักประสบอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุมาจากการไม่เครารพกฎจราจร  การขับข่ีโดยไม่สวมหมวกกันน็อค 
ไม่มีทักษะในการขับขี่ หรือแม้แต่การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตเป็นต้น จึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการ
ลดอุบัติเหตุต้ังเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ สถิติทางการเกิดอุบัติเหตุทางถนนก็จะลดลงจนเหลือน้อยท่ีสุด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่าง 
      ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมท้ังเสริมสร้างทักษะความช านาญเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย 
5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ 
      นักเรียนนักศึกษา 
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5.3 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยการสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัย 
     และสร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียนนักศึกษา  และรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค 100 %  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเข้าร่วมโครงการอบรม 
        ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา จ านวน 350  คน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีวินัยจราจรใน 
        สถานศึกษาท่ีถูกต้องตามกฎวินัยจราจรในสถานศึกษา  ร้อยละ 80 %  

6.3 ตัวชี้วัด 
6.3.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีวินัยจราจรใน 
        สถานศึกษาปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรในสถานศึกษาและอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
        ลดลง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการ 
   เพื่อขออนุมัติ 

 

           

2.แต่งต้ัง 
   คณะกรรมการ 
   รับผิดชอบโครงการ 

 
 

          

3.ด าเนินโครงการ  
 

          
4.ประเมินโครงการ         

 

   
5.สรุปและรายงานการ 
   ด าเนินโครงการ 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี    

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000  บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าป้ายอบรม    1,200  บาท      
 8.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม  2,000   บาท 

8.3 ค่าวิทยากรในการอบรม   3,000  บาท 
8.4 ค่าอาหารว่าง ( จัดเบรก )  3,800  บาท     
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง     
      มากขึ้น 
9.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมเป็นต้นแบบของการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 
9.3 ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนให้น้อยลง 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 ท าการส ารวจเฝ้าระวังสถิติการเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมการใช้รถของผู้เข้ารับการอบรม 
                 ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

10.2 ออกแบบส ารวจ 
10.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 52 
โครงการงานครูที่ปรึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร ศรีปะโค       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นางสาวคณิตา บุญหล้า หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น จึงมักมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ท้ังเรื่องการ

ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด การประพฤติ ผิดศีลธรรม การขาดคุณธรรม จริยธรรมและอื่น ๆ ซึ่งมีสาเหตุจาก
การขาดความอบอุ่นในครอบครัว การเลียนแบบตามเพื่อนและผู้ชักจูงท่ีไม่มีมนุษยธรรม ครูท่ีปรึกษาจึงเป็น
บุคคลท่ีส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยแก้ไขวิกฤติดังกล่าว ด้วยการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน ตักเตือนและดูแล
ความประพฤติให้ความรักความเข้าใจกับนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดระบบครู
ท่ีปรึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องจัดครูท่ีปรึกษาเพื่อรับผิดชอบดูแลนักเรียนนักศึกษา
ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้มีครูที่รู้จัก และเข้าใจนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน 
 5.2  เพื่อให้มีครูที่นักเรียนนักศึกษารัก ศรัทธา ไว้วางใจ คอยให้ค าปรึกษา 
 5.3  เพื่อให้มีครูที่ช่วยเสริมสร้าง และพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข 
                และพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกต้อง 
 5.4  เพื่อช่วยประสานท าความเข้าใจ แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู  
                ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.5  เพื่อรองรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
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6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จัดครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาจ านวน  39 คน ต่อปีการศึกษา 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาจ านวน 552 คน 

 6.1.3 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในช่ัวโมงโฮมรูม อย่างน้อยสัปดาห์ละ1 ครั้ง  
                           หรือ 18 ครั้ง/ภาคเรียน 
 6.1.4 ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงตลอด 
                           ปีการศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาตลอดปีการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

          
 

 

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยเป็นเงิน 10,000 บาท 
                        8.1.1 อบรมครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา     
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ลดปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนของนักเรียนนักศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด       
               การประพฤติผิดต่อศีลธรรม 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มข้ึน 
 9.3 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรัก ความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่จากครูที่ปรึกษา ท าให้เป็น  
               คนเก่ง คนดีและมีความสุขระหว่างศึกษา 
 9.4 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

          10.2  สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ     
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โครงการที่ 53 
โครงการงานปกครองนักเรียนนักศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นางดวงพร ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
1.2 นายอิสระ ทิพย์ฤาตรี    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานปกครอง 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับช้ัน ปวช . 
และ ปวส. ซึ่งนักเรียนในระดับช้ัน ปวช. ส่วนมากพักอาศัยอยู่ภายในหอพักของทางวิทยาลัย ฯ  และ
นักเรียนเหล่านี้ อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองและมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคสมัยท าให้เส่ียงต่อการเกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น  1. ด้านส่ิงเสพติด  2.ด้านทะเลาะวิวาท  3.ด้าน
สังคม 4. ด้านความปลอดภัย 5.ด้านการพนันและมั่วสุม รวมถึงพฤติกรรมต่างๆท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนนักศึกษา งานปกครองจึงได้เสนอท าโครงการนี้ขึ้นมาควบคุมและแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นให้
เป็นไปในแนวทางท่ีมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
5.2 เพื่อลดความเส่ียงในสังคมท่ีมีความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา 

 5.3 เพื่อรณรงค์ป้องกัน โดยการสร้างจิตส านึกในด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ    
               เรียบร้อยแก่นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ  100 %  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ 
         ในกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา   80% 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีลดความเส่ียงต่อส่ิงท่ี 
        ไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของ 
        สถานศึกษา 

6.3 ตัวชี้วัด 
6.3.1 นักเรียนนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
        และลดการประพฤติผิดระเบียบสถานศึกษาน้อยลง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการเพื่อ 
  ขออนุมัติ 

 

           

2.แต่งต้ังคณะ 
   กรรมการรับผิดชอบ 
   โครงการ 

            

3.ด าเนินโครงการ 
 

           
4.ประเมินโครงการ          

 

  
5.สรุปและรายงานการ 
   ด าเนินโครงการ 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   5,000   บาท ได้แก่ 
8.1 ส่ือ ( ป้าย/ ข้อความ ) รณรงค์กฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา  3,000  บาท 
8.2 วัสดุอุปกรณ์ (เอกสาร )  2,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 นักเรียนนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
9.2 ลดความเส่ียงต่อส่ิงท่ีไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษา 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 ออกแบบส ารวจ 

          10.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อสินสุดโครงการ     
 

 
 

 



๑๖๑ 
 

 

โครงการที่ 54 
โครงการ วันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร            ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษามาตรา ๒๒ 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มี
ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็ม
ศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพ กระบวนการคิด การจัดการกับสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องและแก้ปัญหา 
 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็น
โครงการท่ีส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้และมีความสุขกับการเรียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และรับทราบถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา 
      และพระมหากษัตริย์  
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักและร าลึกถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา และ  
      พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ด้านความกตัญญูกตเวที 
      ต่อผู้มีพระคุณ 
5.3 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวันได้ 
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5.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้แบบบูรณาการและได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
6. เป้าหมาย  

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้และทราบถึงความส าคัญชาติ ศาสนา และ  
                       พระมหากษัตริย์เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
 6.1.2 นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ด้านความกตัญญูกตเวที      
                       ต่อผู้มีพระคุณร้อยละ 90 
 6.1.3 นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวันได้  
                       ร้อยละ 90 
 6.1.4 นักเรียนนักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการและได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมร้อยละ 90 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้และทราบถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา และ 
              พระมหากษัตริย์        

 6.2.2 นักเรียนนักศึกษาตระหนักและร าลึกถึงความส าคัญชาติ ศาสนา และ 
                       พระมหากษัตริย์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  
                       ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 6.2.3 นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวันได้ 

 6.2.4 นักเรียนนักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการและได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

 
 

          

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ           

 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
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 จากเงิน งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุ    เป็นเงิน 5,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และรับทราบถึงความส าคัญชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
      เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ด้านความกตัญญูกตเวที             
      ต่อผู้มีพระคุณ 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความรู้แบบบูรณาการและได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 
10.2 รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 55 
โครงการ จัดหาเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับการแสดงนันทนาการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นางดวงพร            ศรีปะโค       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ       ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

1.3 นางวริพูล             ทิพย์มณี       ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 
 ตอบสนองนโยบายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

4. หลักการและเหตุผล 
 การแสดงกิจกรรมนันทนาการถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เกิดทักษะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และในขณะเดียวกันกิจกรรมการ
แสดงนันทนาการ ยังมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) 
ท้ังในระดับภาค และระดับชาติ ท่ีจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สืบสานประเพณีพื้นเมืองของภาคอีสานและพื้นเมืองของไทย 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับของกิจกรรมนันทนาการ ท่ีจะน ามาใช้ในการแสดงแต่ละครั้งซึ่งต้องมีการจัดหาให้เหมาะสม
กับการแสดงนั้นๆ ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการจัดหาเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการแสดงนันทนาการ 
มาไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการครั้งต่อๆ ไป 

5. วัตถุประสงค์ 
   5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกิจกรรมนันทนาการของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตร 
               และเทคโนโลยีอุดรธานี                                                                              
    5.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้าน 
               การร า การแสดงอื่นๆ                                                                                                                                                               
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  5.3 เพื่อสร้างลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ทางด้าน 
                นันทนาการ   ด้านการแสดง ให้มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และการ 
                เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี                                                                                              
      5.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้าน 
                กิจกรรมนันทนาการ 
6. เป้าหมาย 
    6.1 นักเรียนนักศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านการร าและการแสดงอื่นๆ ได้รับการส่งเสริม 
               และสนับสนุนให้มีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับท่ีสวยงาม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการ 
 

           
2. เสนอโครงการขออนุมัติ             
3. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4 ด าเนินโครงการ   
 

         
5. สรุปและรายงานผล           

 

 
 7.2 สถานท่ีด าเนินการ   
            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ ด าเนินโครงการ เป็นเงินประมาณทั้งสิ้น  13,000  บาท 
    8.1 ค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย ชุดนางร า  10,000 บาท 
 8.2 ค่าเครื่องส าอาง      3,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                        
  9.1 นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกในกิจกรรมนันทนาการท่ีได้รับมอบหมายมากขึ้น 
                 มีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับของคนท่ัวไป                                                                                       
           9.2 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด                                                                 
           9.3 นักเรียนเกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และการเป็นผู้น า                  
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ติดตามจากผลการด าเนินการ คือ ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และ  
                  หลังการด าเนินงาน                        
          10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ                                                     
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โครงการที่ 56 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      1.1 นางดวงพร       ศรีปะโค       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นางสาวกัญญาพัชร  ภาโส               ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้สมัครเข้า
ร่วมโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันโดยการจัดท าแปลงสาธิตในพื้นท่ี 1 ไร่ และขยายไปสู่ศูนย์
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ภายในวิทยาลัย นอกจากนั้นยังขยายไปสู่ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา โรงเรียน ราษฎร กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ อย่างกว้างขวาง 
 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อสนองตอบโครงการความร่วมมือ
และเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดท าแปลงสาธิตชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลัยเกษตรและ 
               เทคโนโลยีอุดรธานี 
 5.2 เพื่อขยายผลไปสู่ศูนย์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี 
 5.3 เพื่อเผยแพร่ไปสู่ ครู บุคลากร งานฟาร์มของวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษา โรงเรียน เกษตรกร  
               และผู้สนใจท่ัวไป 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 จัดท าแปลงสาธิตชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน 1 ไร่ 
      6.1.2 ขยายผลไปสู่ศูนย์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุดรธานี จ านวน 15 ไร่ 
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      6.1.3 ขยายผลสู่ชมชนอย่างน้อย 3 ชุมชน 
      6.1.4 เพื่อเผยแพร่สู่นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร ราษฎร โรงเรียน และผู้สนใจท่ัวไป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา บุคลากร เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง   
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มาในการด าเนินการ 
     8.1 เงินรายได้ของสถานศึกษา   20,000 บาท 
     8.2 เงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  20,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ชุมชน โรงเรียน และผู้สนใจได้รับการเผยแพร่     
               ไม่น้อยกว่า 500 คน/ปี 
    9.2 ผ่านการประเมินระดับภาคในระดับเหรียญทองและเข้ารับการประเมินในระดับประเทศ 
               อย่างน้อย 1 ด้าน 

10. การติดตามประเมินผล 
         10.1 จากการสรุปรายงานและการประเมินผลในระดับภาค  
           10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 57 
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

(Fix It Center) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธาน ี

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 1.1 นางดวงพร       ศรีปะโค       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.2 นายวรวิทย์       ศรีหานารถ       ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 
 ตอบสนองนโยบายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
              รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 19กรกฎาคม พ.ศ. 2548  เห็นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน  
หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะท่ี 1 ซึ่งมีภารกจิ ด้าน
การให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือ 
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง  การ
ด าเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน 
ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการต่อเป็นระยะท่ี 2โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นล าดับ 
ต้นๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน และมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น าเสนอโครงการขยาย 
บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-
2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับค าแนะน าถ่ายทอดความรู้ใน
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การใช้ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด าเนินการน าร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และ ขยาย
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  ท่ัวประเทศ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีการ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีกิจกรรม  
1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอื่นๆ ให้ค าแนะน าวิธีการใช้การดูแลรักษา  2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอด
อาชีพ โดยมีการส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นกัศึกษา  และ  3) บริการ
พัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน านักเรียน นักศึกษาไป ศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือ
สร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพโดยผู้บริหาร
สถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน และ
นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน  อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0 
ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการด าเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลรักษา  และพัฒนาทักษะ 
                ช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ ารุง เครื่องมือ  อุปกรณ์การประกอบอาชีพ  และเครื่องใช้ใน  
                ครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ   
                และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

5.2 เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้าง 
     ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน  ในการ 
     แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.)  และ 
     พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

 5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนา 
                สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพ 
                กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้าง  
                มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพ 
                สินค้าเบ้ืองต้น 
  5.4 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการ 
               ประกอบอาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
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6. เป้าหมาย  
 6.1  เชิงปริมาณ 
       6.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจ า อบต./สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่ม 
                         และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
              6.1.2 ให้บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใน 1  ศูนย์ ในเขตอ าเภอท่ีให้บริการ ให้บริการ 
                         ศูนย์ละ 20 ครัวเรือน ประมาณ 400 ช้ินต่อศูนย์ 
       6.1.3 พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ 
                          ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการ 
                         ประกอบอาชีพด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
       6.2.2 ช่างชุมชนได้ยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการ 
                         บริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
       6.2.3 ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี ลดความเส่ียงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่าย 
                         ในการรักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงานสร้างรายได้ 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

            

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ   
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

 



๑๗๑ 
 

 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                7.2.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
                7.2.2 เขตพื้นท่ี จังหวัดอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบเงินอุดหนุน  
 เป็นงบประมาณท้ังส้ิน 140,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าจัดซื้อวัสดุ เป็นเงิน 100,000 บาท 
8.2 ค่าจัดจ้าง เป็นเงิน 40,000 บาท 
     

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับบริการจากโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้าง 
                 เพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศของวิทยาลัย  
                 เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
           9.2 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพจาก 
                 การบูรณาการการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพจากประสบการณ์การท างานจริงจากการ 
                 ปฏิบัติงานตามสภาพจริง Work Integrated Learning :WIL และสามารถประกอบอาชีพ 
                 อิสระได้ 
 9.3 นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ศึกษามากขึ้น 
 9.4 พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้เกิด 
                 ความช านาญในสาขาวิชาชีพ 
 9.5 สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพนักเรียน นักศึกษา 
               มีประสบการณ์ก่อนออกไปประกอบอาชีพ 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 

 10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 58 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 นางดวงพร  ศรีปะโค    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.2 นายกสิติ  แก้วพาค า    ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก ในสภาพปัจจุบันประชาชนต้องประสบปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย เกิดปัญหากู้หนี้ยืมสิน และการว่างงาน หนทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาคือการส่งเสริมอาชีพ
และให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อท่ีจะได้น าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพหลัก อาชีพ
เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาท่ีช้ี
แนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมคุ้มกันท่ีดี เป็นการ
แก้ปัญหาความยากจน และลดปัญหาการว่างงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5.2 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพต่างๆท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น 
 5.3 ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม 
 5.4 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวของผู้เข้ารับการอบรม 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ด าเนินการฝึกอบรมระยะส้ันให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ  
                           รวมท้ังส้ิน 300 คน 
 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



๑๗๓ 
 

 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ พัฒนาตนเองทางทางด้าน 
                              วิชาชีพและน าไปปรับใช้ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนและเสนอโครงการ 
    เพื่อขออนุมัติ  

 

           

2. วางแผนการด าเนินงาน  
 

           
3. ประสานงานกับบุคคลและ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

   
 

        

4. ด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ 
    ระยะส้ัน  

   
 

        

5. สรุปและรายงานผลการ 
    ด าเนินงานเมื่อส้ิน 
    ปีงบประมาณ  

           
 

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ รวมท้ังส้ิน 300คน สามารถน าไปประกอบอาชีพ  
                เป็นการเสริมรายได้แก่ตนเองละครอบครัว 

9.2 เกิดการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนในเขตพื้นท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

10. การติดตามผลประเมินผล 
 10.1 ประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพหลัก 
                  หรืออาชีพเสริมได้ 

10.2 ประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 10.๓ สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 59 
โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ ปี 2565 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 นางดวงพร  ศรีปะโค  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 1.2 นายพงษ์ศักดิ์  สุภากิจ ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันป่าไม้เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคัญยิ่งของประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อมแต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยท่ีผ่านมา ท าให้มี
ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกท าลายป่าอย่าง
รุนแรงท าให้พื้นท่ีป่าไม้ลดลงเป็นจ านวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ท้ังใน
เรื่องการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัย
พิบัติต่างๆซึ่งเป็นปัญหาท่ีนานาประเทศตระหนักและมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิม 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้ตระหนักความส าคัญข้างต้น จึงได้คิดปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยด าเนินโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”  วิทยาลัยฯ ให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนท่ัวไป คาดหวังโครงการดังกล่าว จะช่วยปลูกป่าในใจคน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้แก่นักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครู นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับความส าคัญของการอนุรักษ์และ 
      ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ในกิจกรรมการปลูกป่า   
5.3 เพื่อให้บริการแหล่งการศึกษาเรียนรู้ป่าไม้ประจ าท้องถิ่นแก่ผู้เรียนและประชาชนท่ัว 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียนนักศึกษา จ านวน    318  คน  เข้าร่วมโครงการ ฯ 
 6.1.2 ผู้บริหาร-ครู  จ านวน  40 คน เข้าร่วมโครงการฯ    
 6.1.3 ป้ายบอกช่ือพันธุ์ไม้ จ านวน 220 ป้าย และประชาชน 80 คนเข้าร่วมโครงการ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษามีความรู้และมีจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้และ 
                              ได้ทราบถึงช่ือพันธุ์ไม้ต่างๆท่ีปลูกภายในวิทยาลัยฯ 

 6.2.2 วิทยาลัยฯ มีการศึกษาเรียนรู้และแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ให้นักเรียนนักศึกษาและ 
                ประชาชนท่ัวไปศึกษา  

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนและเสนอโครงการ 
    เพื่อขออนุมัติ  

 

           

2. วางแผนการด าเนินงาน  
 

           
3. ประสานงานกับบุคคลและ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

   
 

        

4. ด าเนินโครงการ    
 

        

5. สรุปและรายงานผลการ 
    ด าเนินงานเมื่อส้ิน 
    ปีงบประมาณ  

           
 

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  50,000 บาท   
9.ประโยชน์ที่ได้รับ 
 9.1   ส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้แก่นักเรียน นักศึกษาละประชาชน  
 9.2   ประชาชนเห็นคุณค่าของป่าไม้ในเขตชุมชนตนเอง 
 9.3   วิทยาลัยฯร่วมกับชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ 
 9.4   นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะในการเพาะพันธุ์ไม้ป่า 
 
 
 



๑๗๖ 
 

 

10. การประเมินโครงการ 
 10.1  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  3 กิจกรรมท่ีจัดขึ้น มีดังนี้ 
  1.ความพึ่งพอใจอยู่ในระดับดีมาก                               
  2. ความพึ่งพอใจอยู่ในระดับดี                            
  3.ความพึ่งพอใจอยู่ในระดับพอใช้                         
  4.ความพึ่งพอใจอยู่ในระดับปานกลาง                    
  5.ความพึ่งพอใจอยู่ในระดับปรับปรุง    
           10.2  สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 60 
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน   

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 นางดวงพร     ศรีประโค รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

1.2 นางสาวคณิตา บุญหล้า  ครูพิเศษสอน ท าหน้าท่ี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่สามารถอยู่ใน
ระบบการเรียนการหรือการออกกลางคัน จึงส่งผลกระทบต่อความสูญเปล่าทางการศึกษาและกระทบต่อ
การผลิตก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จึงได้หาวิธีด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน ต้ังแต่การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง
ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการช้ีแจงท าความเข้าใจในด้านต่าง ๆ การจัดท าโครงการออกเยี่ยมบ้านและหอพัก
โดยให้ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการทราบถึงปัญหาแท้จริงของ
นักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนท่ีออกกลางคันนับเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการก่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ท่ี ครู  ผู้ ปกครอง 
และสถานศึกษา  ควรหันมาให้ความส าคัญกับผู้เรียนกลุ่มนี้มากขึ้น ท่ีอาจส่งผลให้ผู้เรียนออกกลางคัน
เพิ่มข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 

     5.1 เพื่อลดจ านวนนักเรียนนักศึกษา ท่ีออกกลางคันและเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสถานศึกษา 
    5.2 เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของนักเรียน นักศึกษาท่ีออกกลางคัน 
     5.3 เพื่อได้ติดตามนักเรียนนักศึกษาท่ีออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
6.1 เชิงปริมาณ    
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จ านวน 947 คน 



๑๗๘ 
 

 

 6.1.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีออกกลางคันกลับเข้าศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัด 
                  ร้อยละ 10  
6.2 เชิงคุณภาพ    
 6.2.1 ครูที่ปรึกษา ได้ออกเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน 
                  จากผู้ปกครอง 
 6.2.2 ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับข่าวสารด้าน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตร 
                  และตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 
6.3 ตัวชี้วัด 
 6.3.1 การเยี่ยมหอพักของนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย 
 6.3.2 การเยี่ยมบ้านของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
 6.3.3 การติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีออกกลางคันกลับเข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัย 
                   เกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อนุมัติโครงการ 
 

           
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ปฏิบัติงาน 

 
 

          

3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปโครงการ             

7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน อุดหนุนโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 13,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทนใช้สอย        13,000    บาท 
                 8.1.1 กิจกรรมเย่ียมบ้านและหอพักนักเรียนนักศึกษา 11,000 บาท 
                 8.1.2 กิจกรรมติดตามนักเรียนนักศึกษาท่ีออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบ 2,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  9.1 ครูที่ปรึกษา ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา 
  9.2 ครูที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ช้ีแจง แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้า 

 10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 61 
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพ 

และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นงานซึ่งต้องจัดท าตารางการเรียนการสอนให้กับคณะครู

และนักเรียนนักศึกษาทุกระดับช้ันงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการ ตรวจแผนการสอน 
ท าเอกสารเผยแพร่ให้ครูและนักศึกษาในวิทยาลัยฯทราบ จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ จัดท ารูปเล่มโครงการ 
และจัดหาอุปกรณ์เพื่อท าความสะอาดห้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานและการติดต่องานด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการใน     
                การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 5.2 เพื่อจัดท าแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 5.3 เพื่อจัดท าตารางการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร   
                  การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา โดยมีสถาน   
                  ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จ านวน 7 แห่ง 
 6.1.2 จัดท าแผนการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 7 สาขาวิชา 



๑๘๐ 
 

 

 6.1.3 จัดท าตารางเรียนตารางสอนประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 12 เล่ม 
         6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตร 
        การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  โดยร่วมกัน 
        วิเคราะห์หลักสูตรและความต้องการก าลังคนด้านการอาชีวศึกษา ตามความ 
        ต้องการของตลาดแรงงาน แบบมีส่วนร่วม และจัดท าแผนการเรียน ตารางเรียน 
        ตารางสอน ประจ าปีการศึกษา 2565 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ  
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม  
    คณะกรรมการ   
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
   การปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ   
       งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  15,000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ 
               ความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนา 
               ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการ 
               ของตลาดแรงงาน  
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10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 62 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ  

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาววลัยลักษณ์   เดือนจันทร์   ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษานั้น  ส่ิงท่ีเป็น

หัวใจส าคัญคือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและบุคคลท่ีสามารถท าให้การศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดคือ ครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนเป็นตัวก าหนดประสิทธิภาพของนักเรียน 
และภารกิจหลักท่ีส าคัญของสถานศึกษาคือการด าเนินการให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
สามารถสร้างเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการทุกด้าน ครูผู้สอนจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และมีความรู้ทางวิชาการท่ีทันต่อเหตุการณ์ การส่งเสริมเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงเป็นนวัตกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายให้
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งบุคลากรท่ีส าคัญท่ีจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจหลักนี้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์คือครูผู้สอน การอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งและเป็นหัวใจส าคัญของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  

ดังนั้นการอบรมจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่กับการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพอย่างจริงจัง การจัดท าแผนการเรียนรู้ท าให้ครูผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะ
สอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้ส่ือ อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้
พร้อมก่อนสอน การท่ีครูผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจใน
การสอน ท าให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนท่ีให้คุณค่า
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แก่ผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ 
ขั้นตอนการจัดท าและหลักการวางแผนการสอนตลอดจนลักษณะของแผนการสอนท่ีดี เพื่อส่งผลให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น   
               สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการ  
               เศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ 
 5.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าแผนการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้  
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ตามกลุ่มสาระ จ านวน 30 คน 
          6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาของ      
        เศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ     
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ   
       งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น 
       สมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 9.2 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการ 
       เศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ 
 9.3 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าแผนการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนได้  

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 63 
โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน ด้วยงบประมาณสถานศึกษา 

 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 นางสาวพนิดา          จันทร์กอง       หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน 
 1.3 นายวรวิทย์              ศรีหานารถ ครู ท าหน้าท่ี ผู้ช่วยหัวหน้าส่ือการเรียนการสอน 
 1.4 นายกิตติภัค             อันทรบุตร เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนการสอน 

2. ลักษณะโครงการ 
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
  ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน

นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือ           
เป็นตัวกลาง หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรื อส่ิงบอกกล่าว     
ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จ     
ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ส่ือการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ จากส่ือพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบัน
ส่ือมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภทท่ีมี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง ส่ือการเรียนการสอนท่ีถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน          
ก็คือส่ือประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ท่ีเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือส่ือประสมท่ีเรียกว่า มัลติมิเดีย เป็นต้น ส่ือการ
เรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนท่ีหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มี
ความทันสมัย และอยู่ในสภาพที่สามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ
จัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียนในการแสวงหา
และป้อนข้อมูลท่ีถูกต้องให้กับนักเรียน ส่ือการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ท่ีครูน ามาใช้จัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้หากมีความหลากหลายท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออื่นๆ จะช่วยส่งเสริมให้ การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมท้ังจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา 
ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการผลิตส่ือนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์ส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
ตลอดจนพัฒนาส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

ในปัจจุบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ยังไม่ได้มีการใช้ส่ือดังกล่าวข้างต้นกับนักเรียนในระดับ 
ท่ีเหมาะสม สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านระบบอินเตอร์เน็ต อีกท้ังครูยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้
และผลิตส่ือ ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จึง จัดท าโครงการจัดหาและผลิตส่ือ           
การเรียนการสอน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ 
และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการคิดค้น สร้างสรรค์ 
      และผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี อย่างหลากหลาย 
5.2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครูมีส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ตามความจ าเป็น  ครบทุกระดับช้ัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือและผลิตส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
                 ไปใช้จัดการเรียนการสอนทุกช้ันเรียน 
 6.2.2 นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือ อุปกรณ์   
                 ท่ีวิทยาลัยฯจัดมาให้ทุกช้ันเรียน 
 6.2.3 นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ทุกคน สามารถยกระดับ           
                 ผลการเรียน ของนักเรียนให้ดีขึ้นจากการใช้ส่ือ อุปกรณ์ท่ีจัดหามาในการสนับสนุน 
                 การจัดการเรียนการสอน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน             

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ   
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 มีส่ือ อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนางานเต็มศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
  10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 64 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการพัฒนาความรู้และทักษะ

ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชา/งานท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรของการอาชีวศึกษา เพื่อให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นผลผลิตได้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและ 
มีมาตรฐานการศึกษา การประเมินมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ท่ีวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา  ระดับช้ัน  ปวช. และปวส.   
                ประเภทวิชาเกษตรกรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ของผู้เรียนในระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  
                  ในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 สาขาวิชางาน ดังนี้ 

 -  สาขาวิชา/งานพืชศาสตร์ 
 -  สาขาวิชา/งานสัตวศาสตร์ 
 -  สาขาวิชา/งานประมง 
 -  สาขาวิชา/งานช่างกลเกษตร 
 -  สาขาวิชา/งานอุตสาหกรรมเกษตร 
 -  สาขาวิชา/งานบริหารธุรกิจ 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ด าเนินประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และปวส.2  
                           ประเภทวิชาเกษตรกรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
                           คุณภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ี  
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบบ ารุงการศึกษา 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   20,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบมาตรฐาน เป็นเงิน 20,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาทุกหลักสูตรได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าปีละ 200 คน 
9.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินมีทักษะวิชาชีพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     
      ผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการประเมิน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ  
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โครงการที่ 65 
โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
งานวัดผลและประเมินผลเป็นงานท่ีสนับสนุนและให้บริการครู และผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ

และปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ก ากับ ดูแล จัดการเรียนการสอน จัดสอบร่วมกับ 
แผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบ  

ดังนั้นทางงานวัดผลและประเมินผลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมในการ
จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจหน้าท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น         
ไปพร้อมรับการพัฒนาของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทางงานวัดผลและประเมินผล      
จึงขอเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อท าการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
5.2 เพื่อจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานวัดผลและประเมินผล 
5.3 เพื่อจัดท าสมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ท าการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6.1.2 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6.1.3 จัดท าสมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานวัดผลและประเมินผล 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

  
  7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 งานวัดผลและประเมินผลมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
 9.2 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
   10.1 สถานศึกษามีคุณภาพทางการศึกษาทางด้านจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์พร้อมใช้อย่างสม่ าเสมอ 
   10.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนตามความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา 
         10.3 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ
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โครงการที่ 66 
โครงการติวเข้มเพื่อก้าวเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาสายอาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
โดยจัดเตรียมความพร้อมด้วยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาในระดับช้ัน   
ปวช.3 และ ปวส.2 ในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2565 อันเป็นตัวช้ีวัดตัวหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา 

ดังนั้น วิทยาลัยจึงจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษา โดยจัดให้มีการติวเข้ม  
ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V – NET)  
                ประจ าปีการศึกษา 2564 ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 5.2 เพื่อทดสอบความรู้และทักษะทางด้านการคิดของนักเรียน นักศึกษา  
 5.3 เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา   

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน ระดับช้ัน ปวช.3 ได้รับการติวเข้มเพื่อเตรียมการทดสอบ (V – NET) 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์        
                           ทางการเรียนสูงขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
    เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1 ป้ายโครงการ     เป็นเงิน    500 บาท 
  8.2 กระดาษค าตอบ ต2ก    เป็นเงิน    500 บาท 
  8.3 กระดาษค าตอบ 5 ตัวเลือก    เป็นเงิน 1,000 บาท 
  8.4 ดินสอ     เป็นเงิน 1,000 บาท 
  8.5 กบเหลาดินสอ    เป็นเงิน 1,000 บาท 
  8.6 ยางลบ                                                  เป็นเงิน 1,000 บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผลการทดสอบความรู้และทักษะทางด้านการคิดของนักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า  
     ร้อยละ 60 

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1  รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2  สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 67 
โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล  

เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา       
ท าให้ทราบถึงพัฒนาการด้านการเรียน ดังนั้น จึงมีการจัดท าโครงการคลังข้อสอบมาตรฐานขึ้น เพื่อใช้ใน
การประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน   
การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา 
 5.2 เพื่อให้มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น   

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 – 3 จ านวน 180 คน  
                           นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 – 2 จ านวน 130 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  6.2.2 มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 



196 
 

 

  6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น   

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
    เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  8,000  บาท  ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 9.2 มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานร้อยละ 60 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 แผนการเรียนรู้ 
 10.2 แบบรายงานผลการนิเทศและติดตามผล 
 10.3 สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 68 
โครงการงานศูนย์วิทยบริการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรี.พงษ์พันธ์  ค าหาญ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2 นางวริพูล  ทิพย์มณี       ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
งานวิทยบริการและห้องสมุด มีภาระในการให้บริการห้องสมุดส่ือโสตและเอกสาร ส่ือการเรียน

การสอน จัดเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และส่ือจะเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆ 
ก่อให้เกิดความรู้ ความคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ระหว่างครูกับผู้เรียน ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนท าให้บทเรียน
เป็นท่ีเข้าใจต่อผู้เรียนง่ายข้ึน เพราะส่ือการเรียนการสอนจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในเรื่องต่างๆท่ีผู้เรียนต้องการเรียนรู้          
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการยืมคืนหนังสือยืมเรียนฟรี 15ปี 
5.2  เพื่อให้บริการห้องสมุดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.3  เพื่อจัดหาวัสดุส่ือการเรียนการสอน  ตลอดจนส่ือส่ิงพิมพ์ที่มีประโยชน์มาให้บริการแก่ 
       สมาชิก 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลภายนอก  เข้ามาใช้บริการค้นคว้าและ 
                             ยืมหนังสือห้องสมุด และกิจกรรมอื่นๆภายในศูนย์วิทยบริการ  จ านวน 500 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีหนังสือต ารา 
                           วิชาการ   นิตยสารวารสาร   ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ส าหรับ 
                           บริการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 9,450 บาท ได้แก่ 
ล าดับ
ท่ี 

รายการ จ านวน หน่วย ร า ค า ต่ อ
หน่วย 

รวม 

1 หมึกปริ้นนเตอร์บราเธอร์   TN2130 3    กล่อง 1250 3,750 

2 หมึกปริ้นเตอร์  EPSON L5190 ชุด 
4 สี มีกล่อง 

3 กล่อง 907 2,721 

3 กระดาษเอ 4 3 กล่อง 625 1,875 

4 ปากกาเน้นข้อความคละสี 2 กล่อง 96 192 

5 ปากกาลูกล่ืน 1 กล่อง 199 199 

6 กระดาษเอ 4 สี คละสี 3 รีม 85 255 

7 กระดาโพโต้     2 รีม 99 108 

8 กระดาษเกียรติบัตร     1 รีม 350 350 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    9,450 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีส่ือการเรียนการสอนเพียงพอ 
 9.2 มีหนังสือ เอกสาร และส่ือการเรียนการสอนให้บริการแก่ครูนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 9.3 มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนใช้เพียงพอต่อการใช้บริการในรายวิชาต่างๆ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1  รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2  สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 69 
โครงการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุฝึกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาววลัยลักษณ์ เดือนจันทร์  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวัสดุฝึกฝ่ายวิชาการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการรวบรวมโครงการสอน/แผนการสอน     
ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนตามภาคเรียน ซึ่งในแต่ละรายวิชาจ าเป็นต้องจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ       
ท่ีใช้เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนกวิชาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จัดท าโครงการสอน/ผลการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีงบประมาณ 2565 
 6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนส าหรับทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูมีวัสดุส าหรับใช้ในการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
6.2.2 นักเรียนมีส่ือและวัสดุในการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ   
       งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  200,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกในทุกรายวิชาท่ีเรียน 
 9.2 ครูมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน 
 9.3 นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผลการเรียนของผู้เรียน 
 10.2 สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 70 
โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 1.2 นายกสิติ   แก้วพาค า   ครู ท าหน้าท่ีหัวหน้าโครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 8 กล่าวไว้ว่า การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ        
สถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน         
การวัดผลและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และ      
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีการจัดแผนการเรียน 
แผนการฝึกอาชีพ การฝึกการท างาน การวัดผลและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา         
ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานท่ีใช้เทคนิคในการ
ท างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะน าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้    
ตามมาตรฐานการ ศึกษาวิ ชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของวิ ชานั้ นๆโดยสอดคล้องกับ           
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี       
จึงจัดท าโครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพ             
ในสถานประกอบการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อจัดการศึกษาในระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือระหว่าง 
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีกับสถานประกอบการ 
5.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและมีความช านาญในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 
5.3 เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและ 
     เทคโนโลยีอุดรธานีกับสถานประกอบการ. 

6. เป้าหมาย  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับ ปวช.และ/หรือ ระดับ ปวส. อย่างน้อย 6 สาขา  
                    อาชีพ และมีสถานประกอบการให้ความร่วมมือไม่น้อยกว่า 7 สถานประกอบการ  
                 และมีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการศึกษาในโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  
                 และได้รับการฝึกทักษะอาชีพไม่น้อยกว่า 6 ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี โดยความ 
                 ร่วมมือกับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และ 
                 ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้ประกอบการ ผู้เรียนได้รับ 
                   ทักษะความรู้ทางวิชาชีพและมีจริยธรรมคุณธรรม และสามารถเรียนจบใน 
                  หลักสูตร ระดับ ปวช และระดับ ปวส. 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

 
 

          

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 
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 7.2 สถานท่ีด าเนินการ    
                 ฝ่ายวิชาการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000 บาท ได้แก่   

  8.1 ค่าวัสดุ/ใช้สอย ส าหรับกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกประสบการณ์อาชีพ  
                 เป็นเงิน 10,000 บาท 
  8.2 ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยร่วมกับสถานประกอบการ        
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนจบ และผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ 
9.3 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็นสถานท่ี 
     ฝึกอาชีพอย่างน้อย 6 แห่ง 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ  
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โครงการที่ 71 

โครงการด าเนินการจัดท าบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       1.2 นายกสิติ  แก้วพาค า     ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 พัฒนาสภาพแวดล้อม  
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน  

4. หลักการและเหตุผล  
โครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีบทบาทหน้าท่ีในการประสานความร่วมมือและ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการรวมทั้งหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายนอกสถานศึกษาในการจัด  
               การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.2 เพื่อด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษากับสถานประการการท่ีร่วมมือ  
     กันในการด าเนินการโครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ  
     6.1.1 ด าเนินงานร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษากับสถานประการการท่ีร่วมมือ  
             กันในการด าเนินการโครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างถูกต้อง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขัน้ตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

          
 

 

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
               ฝ่ายวิชาการ และสถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุและใช้สอย 
  8.2 ค่าตอบแทนในการเดินทางไปราชการ        

เป็นเงิน 
เป็นเงิน          

5,000 
5,000  

บาท 
บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภายนอกสถานศึกษาในการจัด 
     การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
9.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดการศึกษากับสถานประการการท่ีร่วมมือกัน 
     ในการด าเนินการโครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ ทุกภาคเรียน 

 10.2 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 72 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 

ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ       ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
1.2 นางสาววลัยลักษณ์  เดือนจันทร์    ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ยุทธศาสตร์ 
      เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
      ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
      ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
     พัฒนาสภาพแวดล้อม 
      ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีการแข่งขันสูงในทุกๆ ด้าน รัฐบาล     
มีนโยบายในการน าโมเดลประเทศไทย 4.0 มาใช้ เพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน สถาบันการศึกษา        
ท่ัวประเทศได้ตอบรับแนวคิดของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) ระบบการศึกษาในยุค 4.0 ต้องเป็นการศึกษาท่ีมีสาระข้อมูลสอดคล้องกับความ   
เป็นจริง การจัดการเรียนการสอนพึงให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งผู้ท่ีมีผลโดยตรงจะ
เอื้ออ านวยให้เกิดการพัฒนาของผู้เรียนดังกล่าวได้ คือ ผู้สอน ผู้สอนจึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะเป็นผู้สนับสนุน 
(Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ของผู้เรียน จากการสร้างการเรียนรู้และวิธี
ปฏิบัติท่ีสนับสนุนความต้องการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ 
จากปัญหาจริงท่ีเกิดขึ้น (Problem Based Learning) และเผชิญสถานการณ์โดยใช้กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบและมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

ในความส าคัญดังกล่าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จึงได้พิจารณาแนวทางและ
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการ
สอนท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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อุดรธานี ท่ีจะพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนท่ีทันสมัย และได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ร่วมกัน ยังจะท าให้เกิดประโยชน์ท้ังกับตัวผู้สอนเองและนิสิตท่ีเป็นบุคลากรท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้เทคนิคการสอนในหลายรูปแบบ 
   5.3 เพื่อสร้างบุคลิกภาพ บทบาท หน้าท่ี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ปรับใช้     
                ให้เข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
                             จ านวน   40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี มีเทคนิค 
                             การสอนท่ีหลากหลาย และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ 
   7.1 ข้ันตอนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 
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 7.2 สถานท่ีในการด าเนินโครงการ 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    งบประมาณ 15,600 บาท 
 8.1 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆละ 50 บาท 1 มื้อ          เป็นเงิน 2,750 บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง  55 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ           เป็นเงิน 3,850 บาท 
 8.3 ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 3 ช่ัวโมงๆละ 600 บาท         เป็นเงิน 3,600 บาท 
 8.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม                               เป็นเงิน 4,000 บาท 
 8.5 ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มโครงการ จ านวน 4 เล่มๆละ 100 บาท เป็นเงิน    400 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสอนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้เทคนิคการสอนในหลายรูปแบบ 
   9.3 สร้างบุคลิกภาพ บทบาท หน้าท่ี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับ 
                กระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตามและประเมินผล 
    10.1 มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทุกเดือน 
    10.2 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 
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โครงการที่ 73 
โครงการพัฒนางานฝ่ายวิชาการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาววลัยลักษณ์   เดือนจันทร์  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยฝ่ายวิชาการ มีภาระงานท่ีต้องให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน และอ านวย        
ความสะดวกแก่ครู นักเรียน นักศึกษา รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
และวัสดุส านักงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ไว้ใช้ในส านักงานฝ่ายวิชาการ 
 5.2 เพื่อให้มีวัสดุส านักงานใช้จัดท าเอกสารบริการแก่ครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีวัสดุส านักงานไว้ใช้และให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครู-อาจารย์ งานต่าง ๆ  
                   ท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80  

         6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 มีวัสดุส านักงานไว้ใช้และให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครู-อาจารย์ 
        อย่างเพียงพอ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ   

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติ 

 

           

2. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

3. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

4. ประเมินผลโครงการ             
5. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ   
       งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  8,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีวัสดุส านักงานเพียงพอต่อการใช้งานส าหรับ 1 ปี 
 9.2 มีเอกสารให้บริการแก่ครูและบุคลากรเพียงพอส าหรับ 1 ปี 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 74 
โครงการจัดท าคลังข้อสอบ เพือ่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  พัฒนาสภาพแวดล้อม 
  ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
   การวัดผลประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
นักศึกษา ท าให้ทราบถึงพัฒนาการด้านการเรียน ดังนั้น จึงมีการจัดท าโครงการคลังข้อสอบมาตรฐานขึ้น 
เพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา 
  5.2 เพื่อให้มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
  5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น   

6. เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 – 3 จ านวน 180 คน  
                              นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช้ันปีท่ี 1 – 2 จ านวน 130 คน  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
   6.2.2 มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
   6.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น   
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ             
2. ด าเนินกิจกรรม             
3. สรุปผลรายงานผล             
  7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา งบบ ารุงการศึกษา 
  เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  7,000  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 มีความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  9.2 มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานร้อยละ 60 
  9.3 นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
   10.1 แผนการเรียนรู้ 
  10.2 แบบรายงานผลการนิเทศและติดตามผล 
        10.3 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 

 

โครงการที่ 75 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาครูฝึกในสถานประกอบการและ 

การจัดท า แผนการฝึกการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖5 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
        1.1 นายกสิติ  แก้วพาค า             ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   
        1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  
        1.3 นางสาววลัยลักษณ์  เดือนจันทร์  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรกรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) ในระบบทวิภาคี สาขาวิชา พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ช่างกลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี
นักศึกษากลุ่มดังกล่าวออกไปฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการท้ังส้ิน 13 แห่ง ตามสาขาวิชาท่ี
นักศึกษาเลือกสาขาเรียนในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้มีการแต่งต้ังบุคลากรในสถาน
ประกอบการเป็นครูฝึก ซึ่งท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
โครงการตามหลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นว่าควรมีการพั ฒนา
หลักสูตรเป็นหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ      
โดยมุ่งเน้นให้ครูประจ าวิชา และครูฝึกในสถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวั ตถุประสงค์โดย
สมบูรณ์ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับครูฝึกในสถาน   
      ประกอบการ 
5.2 เพื่อจัดท าแผนการฝึกรายวิชาท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ  
      ตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ 
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5.3 เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีเปิดการจัดการเรียนการ 
      สอนในสถานประกอบการ ส าหรับครูประจ าวิชาในสถานศึกษาและครูฝึกในสถาน 
      ประกอบการให้สอดคล้องและด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

6. เป้าหมาย 
6.1 ด าเนินการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
      ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการ  
      และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ จ านวนท้ังส้ิน 72 คน 
6.2 จัดท าแผนการฝึกรายวิชาท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ตามแผนการ 
     เรียนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา 
6.3 ได้แนวทางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ท่ีด าเนินการในสถาน 
     ประกอบการไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังครูผู้สอนในสถานศึกษาและครูฝึกในสถาน  
     ประกอบการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

            

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประสานงาน 
    ผู้เกี่ยวข้อง  

            

4. จัดซื้อ จัดจ้าง 
    วัสดุอุปกรณ์เพื่อ 
    ใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

            

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงาน 
    ผลการปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
8. งบประมาณ 

จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  30,000 บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ด าเนินการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
     ระบบทวิภาคี ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการ  
     และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ จ านวนท้ังส้ิน 72 คน 
9.2 จัดท าแผนการฝึกรายวิชาท่ีเปิดการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ตาม 
     แผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา 
9.3 ได้แนวทางการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ท่ีด าเนินการในสถาน 
     ประกอบการ ไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังครูผู้สอนในสถานศึกษาและครูฝึกในสถาน 
     ประกอบการ 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงาน/สรุปผลการด าเนินโครงการหลังส้ินสุดการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 76 
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
 1.2 นายสงบ     มโนขันธ์    ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 

 ห้องพักครูเป็นสถานท่ีท่ีคณะครู บุคลากรท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานใช้ท างาน และพักผ่อนหลังจากการ
ปฏิบัติภารกิจประจ าวันอยู่ทุกวัน การท างานให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพนั้นย่อมต้องการสถานท่ี
ท างานท่ีสะอาด เรียบร้อย สะดวก สบาย และปลอดภัย จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ตรงกับค าว่า 
“สถานท่ีท างาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา” 
 แต่เนื่องจากห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีสภาพท่ีไม่ได้เป็นไปตามดังค าท่ีกล่าว
ข้างต้น ดังนั้นเพื่อนเป็นการปรับปรุงห้องพักครูและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน       
ของคณะครู บุคลากรในแผนกวิชาอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการท างานให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าท างาน    
ส่งผลให้ผู้ท่ีท างานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
จึงจัดท าโครงการปรับปรุงห้องพักครูประจ าแผนกวิชาขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ให้สะดวก สะอาด  
       เรียบร้อย 
5.2  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างานให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าท างาน 
5.3  เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขอนามัยท่ีดีให้กับคณะครูและบุคลากรในแผนกวิชา  
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ปรับปรุงห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและ 
                              เทคโนโลยีอุดรธานี 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  6.2.2 บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ดีข้ึน 
  6.2.3 คณะครู บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ                  
                           และประหยัดทรัพยากร 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าและขออนุมัติ 
   โครงการ 

 

           

2.จัดท าค าส่ัง 
   มอบหมายงาน 

            

3.ประชุมคณะกรรมการ 
   ด าเนินงาน 

            

4.ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

            

5.ประเมินผล 
   โครงการ 

            

6.สรุปรายงานผล 
   โครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      ห้องพักครูประจ าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินนอกงบประมาณ 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 50,000 บาท   
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9. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 9.1 ด้านปริมาณ 
  9.1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก 
                           รองรับการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 ด้านคุณภาพ 
 9.2.1 ผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 77 
โครงการสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแหง่ชาติ 

1   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 นางวริพูล   ทิพย์มณี              ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

        พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

 4 . หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นหัวใจของชาติท่ีควรอนุรักษ์หวงแหนไว้เพื่อมิให้สูญหายและในขณะเดียวกันก็ควรมี
การส่งเสริม การใช้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในด้านการพูด 
การอ่าน การฟัง การเขียน ตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีนับวันประเทศไทยของเรามีการพัฒนา
ก้าวไปในทุกๆ ด้าน ผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 

  5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 5.2 นักเรียน-นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
                เพื่อท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 6. เป้าหมาย  
          6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  
                              จ านวน 350 คน 
          6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักเรียน-นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน  
                              และการเขียนได้ เพื่อท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 



221 
 

 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลา 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

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

1.เสนอโครงการ             
2.จัดท าค าส่ัง/ 
  ประสานงาน 

            

3.ประชุมเตรียมการ             
4.ด าเนินการ             
5.สรุปและรายงานผล             

 7.2  สถานท่ีด าเนินงาน 
       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี     

8.    งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
            จากเงิน รายได้ของสถานศึกษา 
                      เป็นเงินงบประมาณท้ังสิน   6,000 บาท  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในทักษะด้านการพูด การอ่าน การฟัง การเขียน 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และตระหนักเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
 9.3 นักเรียน-นักศึกษา มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทักษะการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้มากขึ้น 

10.   การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1  ออกแบบสอบถาม 
 10.2  สรุปรายงานผล เมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 78 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่านวิชาการ 
 1.2 นายณรงฤทธิ์  ฐิติธนานนท์    ครู  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
         การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้การบริหารงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
การปรับปรุงแผนกวิชา ห้องเรียนและห้องพักครู ให้มีความพร้อมในการให้บริการและอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอนแก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง จึงเป็นส่ิงจ าเป็น ปัจจุบันแผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ มีห้องเรียนไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และไม่มีความสะดวกแก่ผู้รับบริการเนื่องจาก มี
สภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน สมควรท่ีจะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน   
 5.2  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
                 6.1.1  มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน   
                           จ านวน  2  ห้อง 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
 

           
2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน  

 

          
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

   
 

        

5. ด าเนินงานตามโครงการ     
 

       
6. ประเมินผลโครงการ           

 

 
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

          จากเงินงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  70,๐๐๐  บาท ได้แก่ 
         ๘.๑ ค่าจ้าง                                            เป็นเงิน    50,๐๐๐  บาท 
         ๘.๑ ค่าวัสดุ                                           เป็นเงิน    20,๐๐๐  บาท 

    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.๑ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
        10.๑ สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ   



224 
 

 

โครงการที่ 79 
โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเชื่อมโลหะแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์ ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาวชัชวัล  เทพเสนา        ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยแผนกวิชาช่างกลเกษตรจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานเช่ือมโลหะและการบริการงาน
เช่ือมโลหะให้กับนักเรียนในระบบการศึกษาและให้บริการความรู้แก่บุคลากรภายนอกท่ีสนใจ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการให้บริการความรู้กับบุคคลภายนอก จึงได้จัดท า
โครงการนี้ เพื่อรองรับเหตุผลดังกล่าวและรองรับการปฏิบัติงานประจ าปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในรายวิชางานเช่ือมโลหะและการบริการงานเช่ือมโลหะ 
  5.2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
  5.3 เพื่อพัฒนาศูนย์บริการเรียนรู้ของแผนกวิชารองรับการให้บริการแก่ผู้เรียน 
 5.4 เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานท้ังจากภายในและภายนอก 

6. เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 มีการให้บริการทางด้านงานเช่ือมโลหะแก่บุคลากรท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย 
         6.1.2 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับงานเช่ือมโลหะท่ีครบและทันสมัย  
         6.1.3 มีศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบัติการทางด้านงานเช่ือมโลหะโดยเฉพาะ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
         6.2.1 ผ่านการประเมินมาตรฐานท้ังภายในและภายนอก 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาช่างกลเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา 

   เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  66,000  บาท      
8.1 เครื่องเช่ือม TIG  เป็นเงิน 31,500 บาท 
8.2 เครื่องเช่ือมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ 3 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท 
8.3 หน้ากากปรับแสงอัตโนมัติ 3 อัน เป็นเงิน 3,000 บาท 
8.4 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14” 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท 
8.5 เครื่องเจียรมือ 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท 
8.6 ชุดสว่านไร้สาย  เป็นเงิน  3,500 บาท 
8.7 ชุดสว่านไฟฟ้า เป็นเงิน 2,000 บาท 
8.8 ชุดอุปกรณ์จับฉากแม่เหล็ก 2 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับงานเช่ือมโลหะท่ีครบครันและทันสมัย 
 9.2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 9.3 มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลการเรียน 
 9.4 ครุภัณฑ์ของแผนกวิชาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 80 
โครงการศึกษาดูงานและเชิญวิทยากร 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย   บุตตโลบล      ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์   

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาจัดให้นักเรียนนักศึกษา 
ดูงานในสถานประกอบการเพื่อสร้างแรงจูงใจความเช่ือมั่นและบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการใหม่       
ซึ่งนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนอยู่แต่เฉพาะห้องเรียนไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้รับรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อเป็น
การเปิดโลกทัศน์ท่ีดีให้ผู้เรียนแผนกวิชาพืชศาสตร์ จึงได้ให้มีการศึกษาดูงานให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
นอกจากนั้นการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย ซึ่งการเรียนรู้จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมี
ประสบการณ์จริงในวิชาชีพ จะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 5.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาอาชีพและการมีงานท า 
 5.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการภาคเรียนละ 1 แห่ง รวม 2 แห่ง 
 6.1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน   
                 ภาคเรียนละ 1 เรื่อง รวม 2 เรื่อง 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและ 
                           จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ 
 

           
2.ส ารวจรายวิชา 
   ส าหรับบูรณาการ 

            

3.ด าเนินโครงการ             
4.สรุปผลและ 
   ประเมินผลโครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าใช้สอย เป็นเงิน 5,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษามีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
 9.2 นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 สรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 81 
โครงการจัดการแปลงรวบรวมชนิดและพันธุ์ไม้ผล 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์ ค าหาญ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย บุตตโลบล      ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
  1.3 นายวีระพงษ์ สุขเกษม      ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก แผนกวิชาพืชศาสตร์ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาไม้ผลไม้ยืนต้น 
หลายวิชาแต่ไม่มีแปลงศึกษาเรียนรู้ประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ  โดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและ
พันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น  ซึ่งจ าเป็นต้นต้องศึกษาเรียนรู้จากสภาพจริง ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีต่อผู้เรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ท่ีสนใจศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับไม้ผลไม้ยืนต้น  จึงควรมีแปลงรวบรวมชนิดและพันธุ์ไม้ผลไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปฏิบัติ ดูแลรักษาแปลงรวบรวมชนิดและพันธุ์ไม้ผล ตอบสนองการจัดการเรียน 
               การสอนในกลุ่มวิชาไม้ผลไม้ยืนต้น 
 5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
               ด้านไม้ผลไม้ยืนต้นและการขยายพันธุ์พืช 

5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ผลไม้ยืนต้น 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 สร้างแปลงรวบรวมชนิดและพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นท่ี 3.5 ไร่   
6.1.2 ด าเนินการรวบรวมต้นพันธุ์ไม้ผล 22 ชนิด  จ านวน 135  ต้น 
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  6.1.3 เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาด้านไม้ผลไม้ยืนต้น  
                           และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ  จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองทางทางด้านวิชาการและน าไปปรับใช้ 
                  ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนและเสนอ 
    โครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

           

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์             
3. ติดต้ังระบบน้ า 

 

           
4. ปฏิบัติดูแลรักษา             
5. ให้บริการส าหรับฝึก 
    ภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ี  
    เรียนวิชาด้านไม้ผลไม้ยืนต้น  
    และ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ 
    เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป  

            

5. สรุปและรายงานผลการ 
    ด าเนินงานเมื่อส้ิน 
    ปีงบประมาณ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                 แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  12,000 บาท ได้แก่ 

      8.1 ค่าวัสดุเกษตร  เป็นเงิน 12,000  บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สร้างแปลงรวบรวมชนิดและพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น พื้นท่ี 3.5 ไร่    
9.2 ต้นพันธุ์ไม้ผลเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จ านวน  25  ชนิด  จ านวน  135  ต้น  

  9.3 สถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาด้านไม้ผลไม้ยืนต้น และ เป็นแหล่ง 
                เรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

 10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 มีการบันทึก การปฏิบัติงานประจ างวด 
10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 82 
โครงการจัดการแปลงปาล์มน้ ามัน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาวนราวรรณ  ศรีจันทร์   ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก แผนกวิชาพืชศาสตร์ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพืชน้ ามันและวิชาไม้
ผลไม้ยืนต้น และได้ด าเนินการปลูกปาล์มน้ ามันหนึ่งแปลง จ านวน 166 ต้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ
ปฏิบัติดูแลรักษาปาล์มน้ ามันดังกล่าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน
นักศึกษาเกษตรกรผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน จึงขอจัดท าโครงการ จัดการแปลงปาล์ม
น้ ามันและด าเนินโครงการต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปาล์มน้ ามัน ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพืช 
               น้ ามัน และวิชาไม้ผลไม้ยืนต้น 
 5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชา    
               ด้านพืชน้ ามันและไม้ผลไม้ยืนต้น 

5.3 เพื่อผลิตผลปาล์มน้ ามันจ าหน่ายสร้างรายได้ให้สถานศึกษาได้ต่อไป 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ปฏิบัติดูแลรักษาปาล์มน้ ามัน พื้นท่ี 6.5 ไร่ จ านวน 166 ต้น 
6.1.2 เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพืชน้ ามัน และวิชาไม้ผลไม้    
         ยืนต้น และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและน าไปปรับใช้ส าหรับการ 
                         ประกอบอาชีพในอนาคต 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนและเสนอโครงการ 
    เพื่อขออนุมัติ 

            

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์             
3. ปฏิบัติดูแลรักษา             
4. ให้บริการส าหรับฝึก 
    ภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ี 
    เรียนวิชาพืชน้ ามัน และ 
    วิชาไม้ผลไม้ยืนต้น และ 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ 
    เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ 
    ท่ัวไป   

            

 5. สรุปและรายงานผลการ 
     ด าเนินงานเมื่อส้ิน 
     ปีงบประมาณ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                แปลงปาล์มน้ ามัน สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 

     8.1 ค่าวัสดุเกษตร  เป็นเงิน 5,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 แปลงปาล์มน้ ามัน พื้นท่ี 6.5 ไร่ จ านวน 166 ต้น และเริ่มเก็บผลผลิตได้บางส่วน 
 9.2 สถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาพืชน้ ามันและวิชาไม้ผลไม้ยืนต้นและ 
               เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 83 
โครงการส่งเสริมงานวิจัยแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย       บุตตโลบล     ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆ สามารถน ามา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ครูผู้สอนและผู้เรียนควรได้ศึกษาข้อมูลในการท าวิจัย
ท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาจน าไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผลผลิตเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลในแผนกวิชาท าโครงการวิจัยทางด้านการเกษตร 
 5.2 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให้เป็นระบบในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นความรู้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์มีงานวิจัยทางการศึกษาหรือวิชาชีพ 1 เรื่องต่อคนต่อปี  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานวิจัยท่ีมีประโยชน์ได้รับการเผยแพร่สู่ชุมชน 2 เรื่อง 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ 
 

           
2.ส ารวจรายวิชา 
  ส าหรับบูรณาการ 

            

3.ด าเนินโครงการ             
4.สรุปผลและ 
  ประเมินผลโครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่ 
8.1 วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 5,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรและการวิจัยทางการศึกษา จ านวน 6 เรื่องต่อปี 
 9.2 บุคลากรในแผนกวิชามีทักษะทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 84 
โครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานโครงการ (PjBL) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย   บุตตโลบล       ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์   

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเกษตร ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้แบบบอก
เล่า บรรยาย และฝึกปฏิบัติแบบแยกส่วนตามตารางสอน ท าให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 
เพื่อใหผู้้เรียนมีสมรรถนะอาชีพ จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานโครงการ (Project Based Learning : PjBL) เป็นการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอนตาม
กระบวนการผลิต เมื่อมีปัญหาก็มีการระดมความคิด ถอดบทเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ท าให้เกิด
องค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นการส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานโครงการ จะสามารถพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา  
                อาชีวศึกษาเกษตร 
 5.2  เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานโครงการ 
 5.3  เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน 
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6. เป้าหมาย 
 6.1  เชิงปริมาณ  
 6.1.1 มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการฐานโครงการให้กับนักเรียนนักศึกษา  
                              อย่างน้อย ๔ กลุ่ม 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
 6.2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะ ลดการบรรยาย 
                           หรือการบอกเล่าเพื่อการเรียนการสอนท่ีใช้กระบวนการ กระตุ้นให้ผู้เรียน คิด  
                           วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน และฝึกปฏิบัติโดย ท าโครงการ 
                             วิชาชีพ มีการถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
                             อาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ 
 

           
2.ส ารวจรายวิชา 
   ส าหรับบูรณาการ 

            

3.ด าเนินโครงการ             
4.สรุปผลและ 
   ประเมินผล 
   โครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม 
  9.2 ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
  9.3 ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานอาชีพ 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1  รายงานความก้าวหน้าทุกเดือน 

  10.2  รายงานผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 85 
โครงการจัดการแปลงยางพารา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์ ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 นายกสิติ  แก้วพาค า   ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก แผนกวิชาพืชศาสตร์ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาไม้ผลไม้ยืนต้นหลาย
วิชา และได้ด าเนินการปลูกยางพาราหนึ่งแปลง พื้นท่ี 5 ไร่ จ านวน 350 ต้น ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ
ดูแลปฏิบัติรักษายางพาราดังกล่าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษา
เกษตรกรผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาแปลงยางพารา ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาไม้ผล 
                ไม้ยืนต้น  
 5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
                ด้านไม้ผลไม้ยืนต้น 
 5.3 เพื่อผลิตผลน้ ายางจ าหน่ายสร้างรายได้ให้สถานศึกษาต่อไป 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ปฏิบัติดูแลรักษายางพารา พื้นท่ี 5 ไร่ จ านวน 350 ต้น 
  6.1.2 เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาด้านไม้ผลไม้ยืนต้น  
                           และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองทางทางด้านวิชาการและน าไปปรับใช้ 
                              ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนและเสนอโครงการ 
    เพื่อขออนุมัติ  

 

           

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์   
 

          
3. ปฏิบัติดูแลรักษา  

 

           
4. ให้บริการส าหรับฝึก 
    ภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ี   
    เรียนวิชาด้านไม้ผลไม้ยืน 
    ต้น และ เป็นแหล่งเรียนรู้  
    แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ 
    ท่ัวไป   

 

           

5. สรุปและรายงานผลการ 
    ด าเนินงานเมื่อส้ิน 
    ปีงบประมาณ  

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       แปลงยางพารา แผนกพืชศาสตร์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน    อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ปุ๋ยสูตร 20-8-20  1 กระสอบ เป็นเงิน 1,000 บาท 
 8.2 มีดกรีดยาง   5 เล่ม  เป็นเงิน 1,000 บาท 

8.3 ถ้วยรองยางพารา  350 ถ้วย  เป็นเงิน 1,000 บาท 
8.4 น้ ากรดใส่ยางก้อนถ้วย 10 แพ็ค  เป็นเงิน 2,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 แปลงยางพารา พื้นท่ี 5 ไร่ จ านวน 350 ต้น และเริ่มเก็บผลผลิตได้บางส่วน 

  9.2 สถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาด้านไม้ผลไม้ยืนต้น และ เป็นแหล่ง 
                เรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
10. การติดตามผลประเมินผล 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 86 
โครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์ ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นายกสิติ  แก้วพาค า   ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ไม้ดอกไม้ประดับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีนับวันแต่จะมีความส าคัญเพิ่มขึ้น เป็นพืชท่ีสามารถ

ท าเป็นอาชีพหลักอันก่อให้เกิดรายได้ดี ใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่งอาคารสถานท่ี มีการตกแต่ง   
ท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบพิธีกรรมต่างๆอีกด้วย ในการ
ด าเนินโครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อผลิตไม้ดอกไม้ประดับและจัดจ าหน่ายอันก่อให้เกิดรายได้ และ
ใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางด้านไม้ดอกไม้ประดับของนักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อผลิตไม้ดอกไม้ประดับ น าไปตกแต่งสถานท่ีท้ังภายในอาคารและนอกอาคารต่อไป 
5.2  เพื่อจัดจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดรายได้บ ารุงการศึกษา 
5.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป ทางด้านไม้ดอกไม้ 
       ประดับ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผลิตไม้ประดับในกระถาง 12 นิ้ว จ านวน  100 กระถาง 
6.1.2 ผลิตไม้ประดับกระถาง 10 นิ้ว จ านวน 150 กระถาง 
6.1.3 ผลิตไม้ประดับในกระถางพลาสติกด า 6 นิ้ว จ านวน 150 กระถาง 

 6.1.4 ผลิตต้นกล้าปลูกประดับลงถุง 6 นิ้ว จ านวน 300 ถุง เพื่อปลูกประดับ 
                 ภายในวิทยาลัย  

6.1.5 ฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ 
 

           
2.ส ารวจรายวิชา  
   ส าหรับบูรณาการ 

            

3.ด าเนินโครงการ  
 

          
4.สรุปผลและ 
   ประเมินผลโครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                เรือนเพาะช าพืชสวนประดับ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  15,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 กระถาง 12 นิ้ว จ านวน  100 กระถาง    เป็นเงิน 3,000 บาท 
 8.2 กระถาง 10 นิ้ว จ านวน 150 กระถาง    เป็นเงิน 3,000 บาท 
 8.3 กระถางพลาสติกด า 6 นิ้ว จ านวน 150 กระถาง  เป็นเงิน 2,250 บาท 
 8.4 ถุงด า 25 กก.       เป็นเงิน 1,750 บาท 
 8.5 แกลบด า 1 รถ       เป็นเงิน 1,500 บาท 
 8.6 ขุยมะพร้าว 5 กระสอบ     เป็นเงิน    500 บาท 
 8.7 กากมะพร้าวสับ  5 กระสอบ     เป็นเงิน    500 บาท 
 8.8 ปุ๋ย 16-16-16  1 กระสอบ    เป็นเงิน 1,000 บาท 
 8.9 ปุ๋ยคอก 50 กระสอบ     เป็นเงิน 1,500 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผลิตไม้ประดับในกระถาง 12 นิ้ว จ านวน 100 กระถาง 
9.2 ผลิตไม้ประดับในกระถาง 10 นิ้ว จ านวน 150 กระถาง 
9.3 ผลิตไม้ประดับ จ านวน 600 ถุง 
9.4 ฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษาได้จ านวน 100 คน 
9.5 จ าหน่ายผลิตผลได้ 30,000 บาท 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 สังเกต ส ารวจ ปริมาณการผลิต 
10.2 บันทึกรายละเอียด บัญชีของโครงการ 

          10.3 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ   
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โครงการที่ 87 
โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย  บุตตโลบล    ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาพืชศาสตร์ซึ่งด าเนินการจัดการเรียนการสอนในการผลิตข้าวให้นักเรียนนักศึกษาได้
เรียนรู้ประกอบการเรียนภาคปฏิบัติ  โดยเฉพาะการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งจ าเป็นต้นต้องศึกษา
เรียนรู้จากสภาพจริง   

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์  จึงได้จัดท าโครงการ
การผลิตข้าวอินทร์ไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตข้าว 

 5.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
               ด้านการผลิตข้าว 

5.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับข้าว 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ผลิตข้าวอินทรีย์ พื้นท่ี 10  ไร่   
 6.1.2 ด าเนินการผลิตข้าวอินทร์ จ านวน 3,500 กิโลกรัม 

  6.1.3 เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของ นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการผลิตข้าว 
                           และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจ  จ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองทางทางด้านวิชาการและน าไปปรับใช้ 
                  ส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เขียนและเสนอ 
    โครงการเพื่อขออนุมัติ 

 

           

2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์             
3. ติดต้ังระบบน้ า             
4. ปฏิบัติดูแลรักษา 

 

           
5. ให้บริการส าหรับฝึก    
    ภาคปฏิบัติของ 
    นักศึกษาท่ี เรียน 
    วิชาการผลิตข้าวอินทรีย์  
    และ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ 
    เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป  

 

           

6. สรุปและรายงานผลการ 
    ด าเนินงานเมื่อส้ิน 
    ปีงบประมาณ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                แปลงนาแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท ได้แก่ 

8.1 ค่าวัสดุ  เป็นเงิน 10,000  บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลิตข้าวอินทรี  พื้นท่ี 10 ไร่    
 9.2 ผลผลิตข้าวอินทรีย์ จ านวน  3,500 กิโลกรัม 
 9.3 สถานท่ีส าหรับฝึกภาคปฏิบัติของ นักเรียน นักศึกษาท่ีเรียนวิชาด้านการผลิตข้าว และ  
               เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

 10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 มีการบันทึก การปฏิบัติงานประจ างวด 
10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 88 
โครงการปลูกพืชหลังนา 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์ ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย   บุตตโลบล  ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

1.3 นางสาวปิ่นมณี    รูปสูง  ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก แผนกวิชาพืชศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมลงแขกด านาและเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาของ
แผนกวิชา พบว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพื้นท่ีดังกล่าวถูกปล่อยให้ว่างเปล่าไม่ได้น าพื้นท่ีแปลงนา 
มาจัดการให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น ทางแผนกวิชาพืชศาสตร์จึงมีการจัดโครงการการปลูกพืชหลังนา เพื่อเป็นการจัดการพื้นท่ี
แปลงนาหลังจากการเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิต
พืชและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
5.2  เพื่อจัดจ าหน่ายผลผลิตให้เกิดรายได้บ ารุงการศึกษา 
5.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป ทางด้านการผลิตพืช 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ได้ผลผลิตพืชจากแปลงนาของแผนกวิชา จ านวน  100 กิโลกรัม 
6.1.2 ฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ 
 

           
2.ส ารวจรายวิชาส าหรับ 
   บูรณาการ 

            

3.ด าเนินโครงการ             
4.สรุปผลและ 
  ประเมินผลโครงการ 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                แปลงนาแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  8,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 เมล็ดพันธุ์ผักรวม    เป็นเงิน     2,500    บาท 
 8.2 ปุ๋ยเกล็ด     เป็นเงิน    1,000    บาท 
 8.3 ปุ๋ยข้ีไก่                   เป็นเงิน    2,000    บาท 
 8.4 ถาดหลุม               เป็นเงิน    1,000    บาท 
 8.5 พีทมอส                  เป็นเงิน    1,500    บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ได้ผลผลิตจากแปลงนาของแผนกวิชา จ านวน  100 กิโลกรัม 
9.2  ฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน 
9.3  จ าหน่ายผลิตผลได้ 20,000 บาท 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 สังเกต ส ารวจ ปริมาณการผลิต 
10.2 บันทึกรายละเอียด บัญชีของโครงการ 

          10.3 สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 89 
โครงการปลูกผักเศรษฐกิจ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 ว่าท่ีร้อยตรีอุทัย   บุตตโลบล           ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 1.3 นางสาวปิ่นมณี   รูปสูง  ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก ในปัจจุบันการผลิตข้าวของประเทศไทยมีปริมาณมากประกอบกับการส่งออกข้าว 
ของไทยมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ท าให้ข้าวมีราคาตกต่ า อีกท้ังพอหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
เกษตรกรมีการปล่อยพื้นท่ีให้ว่างเปล่าไม่ได้น าท่ีดินมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น จึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชหลังนาเพื่อเป็นการลดความเส่ียงเรื่องผลผลิต
และราคาข้าวตกต่ าอีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นท่ีนาหลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดประสิทธิภาพ
และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดการแปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
5.2  เพื่อจัดจ าหน่ายผลผลิตให้เกิดรายได้บ ารุงการศึกษา 
5.3  เพื่อใช้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป ด้านการผลิตพืช 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ได้ผลผลิตผักเศรษฐกิจจากแปลงนาของแผนกวิชา จ านวน  500 กิโลกรัม 
6.1.2 ฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ 
 

           
2.ส ารวจรายวิชา 
   ส าหรับบูรณาการ 

            

3.ด าเนินโครงการ             
4.สรุปผลและ 
   ประเมินผล 
   โครงการ 

          
 

 

            7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                  แปลงนาแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     จากเงิน อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  45,000 บาท ได้แก่ 

8.1  วัสดุเกษตร      เป็นเงิน     30,000     บาท 
8.2  ระบบน้ า                          เป็นเงิน     15,000     บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ได้ผลผลิตผักเศรษฐกิจจากแปลงนาของแผนกวิชา จ านวน  500  กิโลกรัม 
9.2  ฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
9.3  จ าหน่ายผลิตผลได้  70,000  บาท 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 

          10.1 สังเกต ส ารวจ ปริมาณการผลิต 
          10.2 บันทึกรายละเอียด บัญชีของโครงการ 
          10.3 สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 90 
โครงการผลิตผักปลอดภัย 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 1.2 นางสาวนราวรรณ  ศรีจันทร์   ครู ท าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาดูแลเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายมากยิ่งขึ้น บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยร่วมถึงพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งแนวทางท่ีจะสร้างอาหารท่ีปลอดภัยเพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
นั้น จ าเป็นต้องเริ่มจากกระบวนการเตรียมดิน การเพาะกล้า จนถึงกระบวนการดูแลรักษา และการเก็บ
เกี่ยว 

อีกท้ัง แผนกวิชาเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาการผลิตพืชผัก              
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษาได้ฝึกกระบวนการการผลิตผักปลอดภัย 
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพิ่มรายได้ให้แก่สถานศึกษา  และเป็น
ทางเลือกให้แก่นักเรียนนักศึกษาน าไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดอาชีพในอนาคต ร่วมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่เกษตรกรผู้ท่ีสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยแก่ผู้เรียนภายในสถานศึกษาทุกระดับ 
5.2 เพื่อบริการความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยแก่ผู้เรียนภายนอกสถานศึกษาท่ีต้องการ 
      เรียนรู้และฝึกอบรม 
5.3 เพื่อผลิตผักปลอดภัยจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
5.4 เพื่อผลิตผักปลอดภัยจ าหน่ายสร้างรายได้ให้แก่สถานศึกษา 
5.5 เพื่อเป็นสถานท่ีในการศึกษาทดลอง เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัย และพัฒนาการเรียน 
      การสอน 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 บริการความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนภายในสถานศึกษาทุก 
                   ระดับ ปีละ 100 คน 
     6.1.2 บริการความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนภายนอกสถานศึกษาท่ี 
                   ต้องการเรียนรู้และฝึกอบรม ปีละ 100 คน 
     6.1.3 บริการหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้สนใจท่ีเข้ามาใช้บริการ  
                   ฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัย ปีละ500 คน 

      6.1.4 ผลิตผักปลอดภัยออกจ าหน่ายแก่ชุมชนปีละ 1,000 กิโลกรัม  

         6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและน าไปปรับใช้ส าหรับ 
                              การประกอบอาชีพในอนาคต 

7. กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
        7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
    โครงการ 

            

2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
    เพื่อใช้ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

 
    7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       ฟาร์มพืชไร้ดิน (ใช้พื้นท่ีร่วม) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  รายได้ของสถานศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา  

เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  10,000  บาท  ได้แก่ 
 8.1 วัสดุการเกษตร  เป็นเงิน  10,000      บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนในสถานศึกษา เข้าใช้บริการพื้นท่ีด าเนินโครงการ ปีละ 100 คน 

 9.2 ผู้เรียนภายนอกสถานศึกษา เข้าใช้บริการพื้นท่ีด าเนินโครงการ ปีละ 100 คน 
 9.3 ออกไปจัดนิทรรศการ หรือเผยแพร่ความรู้ ด้านการปลูกพืชผักไร้ดินให้แก่ชุมชนภายนอก  
                ปีละ 1 ครั้ง 
 9.4 บริการหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร  ผู้สนใจท่ีเข้ามาใช้บริการ ฝึกอบรม 
                อาชีพและศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชผักไร้ดิน  จ านวนปีละ  500  คน 
 9.5 ผลิตพืชผักไร้ดินออกจ าหน่ายแก่ชุมชน มีรายได้ ก าไรสุทธิ ปีละ  20,000  บาท 

10. การติดตามผลประเมินผล 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2 สรุปผลงานและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 91 
โครงการบริหารส านักงานแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา    ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ 
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเกษตรให้กับ
นักเรียนนักศึกษาในระบบการศึกษา ด าเนินโครงการธุรกิจและการให้บริการความรู้แก่บุคลากรภายนอก
ท่ีสนใจดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการสอนการผลิตในโครงการธุรกิจ  และการให้บริการ
ความรู้กับบุคลภายนอก ดังนั้นแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อรองรับเหตุผล
ดังกล่าวและรองรับการปฏิบัติงานประจ าปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดหาวัสดุส านักงานเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาชีพบริการ 
                วิชาการต่างๆ 
 5.2  เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน  ห้องปฏิบัติงานให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 5.3  เพื่อพัฒนาศูนย์บริการเรียนรู้ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรรองรับการให้บริการ 
                แก่ผู้เรียน 
 5.4  เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 5.5  เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานท้ังจากภายในและภายนอก 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  ให้บริการวัสดุส านักงานแก่ครู  จ านวน 4 คน  ผู้เรียน จ านวน 100 คน 
6.1.2   ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  2  อาคารเรียน  จ านวน 5 ห้อง 

  6.1.3   ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  จ านวน  1ห้อง 
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                   6.1.4   ซ่อมแซมครุภัณฑ์จ านวน  3  เครื่อง 
 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ผ่านการประเมินมาตรฐานท้ังภายในและภายนอก 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

 
 

          

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ           
 

 
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

           
 

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  อุดหนุนขั้นพื้นฐาน  
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 7,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 7,000.- บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การบริการวัสดุส านักงาน  งานด้านเอกสาร และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ห้องเรียนห้องปฏิบัติการเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 9.3 มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลการเรียน 
 9.4 ครุภัณฑ์ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 สรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 92 
โครงการส่งเสริมงานวิจัยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา    ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ค้นพบความรู้ใหม่ๆ สามารถน ามา
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ครูผู้สอนและผู้เรียนควรได้ศึกษาข้อมูลในการท าวิจัย
ท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอาจน าไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผลผลิตเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพสูงขึ้น    

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในแผนกวิชาท าโครงการวิจัย 
 5.2 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
 5.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นความรู้แก่ผู้เรียนและผู้สนใจ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูมีงานวิจัยทางการศึกษา หรือวิชาชีพ 2 เรื่องต่อคนต่อปี รวม 6 เรื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานวิจัยสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 8,000 บาท ได้แก่ 
8.1 วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 6 เรื่องต่อปี 
 9.2 บุคลากรในแผนกวิชามีทักษะทางการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1  รายงานสรุปผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จส้ินโครงการ 
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โครงการที่ 93 
โครงการศึกษาดูงานและเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 นางสาวพิไลพร    ทิพย์วงศา   หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา       ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาจัดให้นักเรียนนักศึกษาดู
งานในสถานประกอบการเพื่อสร้างแรงจูงใจความเช่ือมั่นและบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่ง
นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนอยู่แต่เฉพาะห้องเรียนไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้รับรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อเป็น
การเปิดโลกทัศน์ท่ีดีให้ผู้เรียนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ให้มีการศึกษาดูงานให้แก่นักเรียน
นักศึกษา นอกจากนั้นการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย ซึ่งการเรียนรู้จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมี
ประสบการณ์จริงในวิชาชีพ จะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเป็นแนวทางประกอบการอาชีพในอนาคต
ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 5.2  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาอาชีพและการมีงานท า 
 5.3  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการภาคเรียนละ 1 แห่ง รวม 2 แห่ง 
6.1.2 วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียน  
        ภาคเรียนละ 1 เรื่อง รวม 2 เรื่อง 
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  6.1.3 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  
                           และจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและ 
                           จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  งบพัฒนาผู้เรียน  
 เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าใช้สอย เป็นเงิน 5,000.- บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษามีทักษะประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
 9.2 นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
10.2 สรุปรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 94 
โครงการ“Big Cleaning Day แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 ปีงบประมาณ 2565 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  

1.1 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา     ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 
           การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
           ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
           ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
           พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
           พัฒนาสภาพแวดล้อม 
           ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ด าเนินการสอนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้พื้นท่ีในกาจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 ห้อง เพื่อเป็นการสะสาง 
ท าความสะอาด และจัดระเบียบพื้นท่ีใช้สอยต่างๆ ภายหลังจากการใช้งานเมื่อส้ินสุดปีการศึกษา จึง
เห็นสมควรให้ด าเนินโครงการ Big Cleaning Day โดยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้พื้นท่ีใช้สอยในความดูแลของแผนกวิชา มีความ
สะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละออง เช้ือโรค และมีการจัดเก็บอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบระเบียบ พร้อมต่อการใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนและศึกษาดูงานของ
แผนกวิชาและบุคคลภายนอกต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อสะสาง ท าความสะอาดพื้นท่ีต่างๆ ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 5.2 เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท้ังท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ให้มีความเป็น 
                 ระเบียบ  พร้อมต่อการใช้งานในปีการศึกษาต่อไป 
 5.3 เพื่อปลูกจิตส านึกของนักเรียนนักศึกษาในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ ต่อการ 
                ปฏิบัติงานในอนาคต 
          5.4 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และ 
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                นักเรียนนักศึกษา  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 30 คน 
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้สะสาง ท าความสะอาดพื้นท่ีต่างๆ ของแผนกวิชา 
                           อุตสาหกรรมเกษตร 
  6.2.2 นักเรียนนักศึกษาได้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท้ังท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
                           และการวิจัยให้มี ความเป็นระเบียบ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  3,000 บาท   

รวม  3,000 บาท   
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ท าความสะอาดพื้นท่ีต่างๆ ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 9.2 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท้ังท่ีใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีความเป็น 
                ระเบียบ เรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งานในปีการศึกษาต่อไป 
 9.3 ปลูกจิตส านึกของนักเรียนนักศึกษาในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ ต่อการ 
                ปฏิบัติงานในอนาคตสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์  
                บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
 10.2 สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 95 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความร ู้ความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา (แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  
1.1 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1.2  นางสาวอภิญญา  ศรีนารา    ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   
   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 
           การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
           ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
           ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
           พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
           พัฒนาสภาพแวดล้อม 
           ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง คือ การสุขาภิบาลโรงงานเบื้องต้น  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและมีระบบ GMP ซึ่งเป็นระบบท่ีส าคัญของโรงงานและเกี่ยวข้องกับ
สถานประกอบการ ท่ีนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ  
 ดังนั้น แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เล ็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท้ังในสถานศึกษา จึงได้เรียนเช ิญวิทยากรผ ู้ทรงคุณวุฒ ิ ซึ่งมีประสบการณ ์
โดยตรงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  การสุขาภิบาลโรงงาน
เบื้องต้น ระบบ GMP เพื่อมาให้ได้ความร ู้และเพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการและประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุใน
สถานศึกษาและประกอบอาช ีพต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ได้ความร ู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน 
              สถานศึกษา (แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) แก่นักเรียนนักศึกษา 

5.2 เพื่อให้ได้ร ับประสบการณ ์โดยตรงจากผู้ท่ีมีคุณวุฒ ิมาบรรยายใหฟ้ ัง 
5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถน าไป 
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      ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 30 คน 
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

  6.2.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและ 
                     ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  7,000 บาท   

รวม  7,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง 
 9.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิด 
             อุบัติเหตุในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
10.2 สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 96 
โครงการ 108 อาชีพ (หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร)  

ปีงบประมาณ 2565 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   

1.1 นางสาวพิไลพร ทิพย์วงศา หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
1.2 นางสาวอภิญญา  ศรีนารา     ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 
           การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
           ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
           ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
           พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
           พัฒนาสภาพแวดล้อม 
           ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการฝึกทักษะทางด้านการ
แปรรูปท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น และนักเรียนนักศึกษา
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยการฝึกอบรมในโครงการ 108 อาชีพนี้ มีหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น การแปรรูปอาหาร  หรือเกษตรผสมผสาน สามารถถ่ายทอดทักษะหรืออาชีพได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
เป็นการพัฒนาความเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและผู้ท่ีมีความสนใจ 
รวมท้ังนักเรียนนักศึกษายังได้เพิ่มทักษะทางวิชาการแขนงอื่นๆ เพิ่มเติม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 พัฒนาความเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้                 
               แสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ 

 5.2 ส่งเสริมการฝึกทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 5.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            6.1.1 บริการวิชาการและวิชาชีพ ให้กับเกษตรกรและบุคคลท่ีสนใจ จ านวน 100 คน  
                           และมีระดับประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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     6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           6.2.1 นักเรียนนักศึกษาพัฒนาความเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
                            เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ 

              6.2.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
                      เพิ่มเติม และมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
          7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
          8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 7,000 บาท    

รวม 7,000 บาท    

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น ามากขึ้น กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการให้ 
               ความรู้ทางวิชาการ 
 9.2 นักเรียนนักศึกษามีความคุ้นเคยกับชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
  10.2 สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 97 
โครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาวนราวรรณ  ศรีจันทร์      ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ 

2. ลักษณะโครงการ 
  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
  ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกร และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อตกลงความร่วมมือกับกรม
ราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์  
เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ สามารถต่อยอดความรู้ และเป็นทางเลือก
ในการประกอบอาชีพเมื่อได้รับการปลดปล่อยคืนสู่สังคม  

ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โดยแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ จึงจัดท าโครงการ  
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มผู้ต้องขัง    
ในเรือนจ ากลางอุดรธานี เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู  เกษตรกรกลุ่มต าบลจ าปาโมง  อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มต าบลวังปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนและให้บริการวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับผู้ด้อยโอกาส           
      ทางสังคม 
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
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6. เป้าหมาย 
  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มผู้ต้องขังใน  
                   เรือนจ า ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา 
                   เกษตรศาสตร์  จ านวน 500 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับปรุงและพัฒนา 
                   อาชีพของตนเอง อันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
 6.2.2 ผู้ต้องขังท่ีได้รับการปลดปล่อยคืนสู่สังคม มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการประกอบ 
                   อาชีพและเป็นการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดท าโครงการขออนุมัติโครงการ             
2.จัดท าค าส่ังมอบหมายงาน             
3.ประชุมคณะกรรมการ             
4.จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ 
   ในการด าเนินโครงการ 

            

5.ด าเนินงานตามโครงการ             
6.ประเมินผลโครงการ             
7.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน             

  7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
        7.2.1  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน เรือนจ ากลางจังหวัดอุดรธานี  
           7.2.2  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู  
          7.2.3  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน ต.จ าปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
          7.2.4  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวล าภู 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบอุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
    เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน       50,000    บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มผู้ต้องขังใน 
                เรือนจ าให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น 

9.2 ปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
9.3 เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับผู้ต้องขังท่ีได้รับการปลดปล่อยคืนสู่สังคม 
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10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
   10.1 รายงานผลการด าเนินงานในระหว่างการด าเนินการเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินการ  
                 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 98 
โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์  ค าหาญ      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสาวปิ่นมณี         รูปสูง        หัวหน้างานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนา

อาชีพเกษตรกรรมโดยมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเกษตร
ท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการประกอบ
อาชีพของตนเอง อันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา
แก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีขาดโอกาสท่ีจะศึกษาต่อให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นท้ังใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อันเป็นการเพิ่ม
คุณวุฒิ ทางการศึกษาของเกษตรกรให้สูงขึ้น และผู้เรียนสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการประกอบ
อาชีพของตนเอง อันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
             ดังนั้น งานโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จึงได้มีการจัดท าโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

5. วัตถุประสงค์   
5.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตาม  
     รูปแบบโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขา 
     งานเกษตรทั่วไป 

 5.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเอง อันจะน าไปสู่ 
               ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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 5.3 เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีขาดโอกาสท่ีจะศึกษา 
               ต่อให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น อันเป็นการปรับเพิ่มวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น 

6. เป้าหมาย    
6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1  จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
                            ตามรูปแบบโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) หลักสูตร  
                            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
                            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ านวนนักเรียนปัจจุบัน 280 คน และ 
                            รับสมัครใหม่ 500คน  
  6.1.2  นักเรียนท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2564  รวมท้ังส้ิน    
                            จ านวน 58 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาการ 
                           ประกอบอาชีพของตนเอง อันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการ 
   และขออนุมัติ 

            

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล             

7.2 สถานท่ีด าเนินการ         
7.2.1  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน เรือนจ ากลางจังหวัดอุดรธานี  อ.เมือง   
        จ.อุดรธานี 
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 7.2.2  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู อ.เมือง     
                  จ.หนองบัวล าภู 

7.2.3  ศูนย์ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน  ต.เมืองพาน  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
   จากเงิน  อุดหนุนนักเรียนศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  
  เป็นเงิน  110,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท    เป็นเงิน   40,000   บาท 
 8.2 ค่าวัสดุส านักงานแผนกวิชาเกษตรศาสตร์             เป็นเงิน   1,0000   บาท 
          8.3 ค่ากิจกรรมรายวิชาโครงการผลิตพืชผัก                       เป็นเงิน   10,000   บาท 
 8.4 ค่ากิจกรรมรายวิชาโครงการผลิตผลิตภัณฑ์พืช     เป็นเงิน   10,000   บาท 
          8.5 ค่ากิจกรรมรายวิชาการเล้ียงสัตว์ปีก     เป็นเงิน   10,000   บาท    
 8.6 ค่ากิจกรรมรายวิชาการเกษตรผสมผสาน             เป็นเงิน   10,000   บาท    
 8.7 ค่ากิจกรรมรายวิชาโครงการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ   เป็นเงิน   10,000   บาท    
 8.8 ค่ากิจกรรมรายวิชาโครงการผลิตเห็ด     เป็นเงิน   10,000   บาท      

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามรูปแบบโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา 
     ชนบท (อศ.กช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา 
     เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้ตามแผนการเรียนท่ีก าหนด และนักเรียนผ่านการ 
     ประเมินผลการเรียนการสอนตามกรอบท่ีก าหนดทุกคน 
9.2 นักเรียนส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรทั่วไป รวมท้ังส้ิน จ านวน 58 คน 
9.3 ผู้เรียนสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเอง อันจะน าไปสู่ความ 
     เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

10. การติดตามประเมินผล 
10.1 รายงานผลการด าเนินงานในระหว่างการด าเนินการเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินการ 
        เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 99 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์พันธ์ ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นายกสิติ แก้วค าพา           ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี  สนองพระราชด าริโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของ
โครงการ  คือ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (Botanical  Garden  School) ท าการอนุรักษ์พืชท่ีมีอยู่
ไม่ให้สูญหายหรือตายไป และยังมีการปลูกเพิ่มเติมโดยเฉพาะการปลูกพันธุ์ไม้ท่ีมีในท้องถิ่น เช่น สมุนไพร 
พืชผัก ไม้ให้สีย้อม เพื่อเพิ่มจ านวนและความหลากหลายของสายพันธุ์ไม้ให้มากขึ้น และนอกจากนี้ยัง
ด าเนินกิจกรรมการส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่าง และการจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวกับพันธุ์
พืชภายในวิทยาลัยฯ อันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปลูกฝัง
จิตส านึกให้กับครูอาจารย์ นักศึกษา เยาวชน และบุคคลท่ัวไป ได้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
5.2 เพื่อด าเนินโครงการ โดยร่วมคิด ร่วมท า กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    
      อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จนท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
5.3 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เข้าใจเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
5.4 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ชุมชน 
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6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ส ารวจ ท ารหัส ท าป้ายประจ าต้นไม้ภายในวิทยาลัย จ านวน 7 เขตย่อยใน          
                           7 แผนกวิชา 
  6.1.2 เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในวิทยาลัยโดยการท าแห้ง การดอง  
                           จ านวน 50 ตัวอย่าง 
  6.1.3 ปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพิ่มเติม จ านวน 200 ต้น 
  6.1.4 ศึกษาข้อมูลต่างๆของพืชพรรณ 200 ช้ินงาน 
 6.1.5 รายงานผลการเรียนรู้เผยแพร่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับครูอาจารย์  
                           นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 200 คน 

6.1.6 น าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
6.1.7 ดูแลรักษาจัดส านักงานแสดงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 1 อาคาร 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ด าเนินโครงการ โดยร่วมคิด ร่วมท า กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
                           อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จนท าให้เกิดคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตาม 
    โครงการ 

  
 

         

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
   การปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                อาคารตึกอ านวยการ (หลังเก่า) 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  อุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 150,000 บาท ได้แก่ 
8.1 ค่าใช้สอย/วัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 150,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส ารวจ ท ารหัส ท าป้ายประจ าต้นไม้ภายในวิทยาลัย จ านวน 7 เขตย่อยใน 7 แผนกวิชา 

 9.2 เก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในวิทยาลัยโดยการท าแห้ง การดองจ านวน 50 ตัวอย่าง 
 9.3 ปลูกพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพิ่มเติม จ านวน 200 ต้น 
 9.4 ศึกษาข้อมูลต่างๆของพืชพรรณ 200 ช้ินงาน 

9.5 กิจกรรมอบรมและสร้างจิตส านึกในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
     พระราชด าริให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน  
     นักศึกษา จ านวน 200 คน 
9.6 ศึกษาพืชชนิดใหม่คือผักแขยง  
9.7 ดูแลรักษาจัดส านักงานแสดงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ านวน 1 อาคาร 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 

 10.1  รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2  สรุปผลและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 100 
โครงการจัดหาหนังสือเรียน  

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.1 ว่าท่ีร้อยตรี.พงษ์พันธ์  ค าหาญ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1.2 นางวริพูล  ทิพย์มณี       ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น

นโยบายหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
โดยค านึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้แก่ประชากรทุกกลุ่มครอบคลุมรูปแบบการจัด
การศึกษาให้เปน็ไปตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องนี้จึงได้จัดท าโครงการ
จัดหาหนังสือเรียนส าหรับแจกจ่ายให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน ทุกสาขาวิชา 
และทุกช้ันปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและสนอง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อจัดหาหนังสือเรียนส าหรับแจกจ่ายให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
       ทุกคน ทุกสาขาวิชา และทุกช้ันปี 
5.2  เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จัดหาหนังสือเรียนส าหรับแจกจ่ายให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                   ทุกคน ทุกสาขาวิชา และทุกช้ันปี  



274 
 

 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีหนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับ 
                             แจกจ่ายให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติโครงการ 

 

           

2. จัดท าค าส่ังมอบหมาย 
    งาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

  
 

         

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนิน 
    โครงการ 

  
 

         

5. ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         
6. ประเมินผลโครงการ             
7. สรุปผลรายงานผลการ 
    ปฏิบัติงาน 

            

7.2 สถานท่ีด าเนินการ  
                วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน อุดหนุนค่าหนังสือเรียน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  400,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน ทุกสาขาวิชา และทุกช้ันปี ได้รับ 
      หนังสือเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
9.2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ทุกภาคเรียน 

 10.2 สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 101 
โครงการพัฒนาครูและนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
   ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยมีแนวทางท่ีจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตอาหารของโลก ท้ังอาหารจากพืช สัตว์ และสัตว์น้ า ท าให้ประเทศมีความต้องการนักเพาะเล้ียงสัตว์
น้ าท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดทรัพยากรบุคคลทางด้านเทคโนโลยี
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ดังนั้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องสร้างบุคลากรด้านนี้
เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีความพร้อมในด้าน บุคลากร สถานท่ี และ
งานฟาร์มจึงด าเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

5.วัตถุประสงค์ 
            5.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
                 ระดับปริญญาตรี       
            5.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
                 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
                           จ านวน 10 คน 
                   6.1.2 พัฒนานักศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
                           ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี จ านวน 25 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการได้รับการเผยแพร่ 
               6.2.2 นักศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
                           มาตรฐาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ 
 

           
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

 

           

3. ด าเนินโครงการ 
 

           
4. จัดการเรียนการสอนตาม 
    ตารางและรายงานผลการ 
    จัดการเรียนการสอนทุก 
    รายวิชา 

            

5. นักศึกษาไปศึกษาดูงานภาค 
   เรียนละ 1 ครั้ง 

        
 

   

6. สรุปผลและประเมินผล 
    โครงการ 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                - ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี   
                - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  10,000 บาท  

 



๒๗๗ 
 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูผู้สอนระดับปริญญาตรีมีผลงานทางวิชาการและความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน   
                การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 9.2 นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้น 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 102 
โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
(ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง 

5. วัตถุประสงค์ 
            5.1 เพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
                  (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563  
            5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความ 
                 ต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
                           (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 จ านวน 1 สาขาวิชา 
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               6.1.2 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
                           (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ในระดับรายวิชา จ านวนตามโครงสร้าง  
                           75 หน่วยกิต 

6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
                             (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
                             ผู้ประกอบการหรือตลาดแรงงาน 
               6.2.2 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและตรงกับความต้องการสถานประกอบการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ 
 

           
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
    ก าหนดแนวทางในการ 
    พัฒนาหลักสูตร 

            

4. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร     
 

       
5. สรุปผลและประเมินผล 
   โครงการ 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                - ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
       - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียง 
                สัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 9.2 มีผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา 
                เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 103 
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
   วิทยา ลัย เกษตรและ เทคโน โลยี อุ ด ร ธานี  สถาบั นก ารอา ชีว ศึกษา เกษตร  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนานักศึกษาท่ีเป็น
ผลผลิตให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร จึงต้องด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 

5. วัตถุประสงค์ 
          5.1 เพื่อด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
               เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
                           เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ช้ันปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  
                           2565  

6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 ด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
                           เพาะเล้ียงสัตว์น้ าให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ 
 

           
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

            

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
    ก าหนดแนวทางในการ 
    พัฒนาหลักสูตร 

            

4. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร     
 

       
5. สรุปผลและประเมินผล 
    โครงการ 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                - ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
                - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เป็นเงิน 5,000 บาท 

  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษาทุกคนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 9.2 นักศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินมีทักษะวิชาชีพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ไม่ 
                น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการประเมิน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 104 
โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
   ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยมีแนวทางท่ีจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตอาหารของโลก ท้ังอาหารจากพืช สัตว์ และสัตว์น้ า ท าให้ประเทศมีความต้องการนักเพาะเล้ียงสัตว์
น้ าท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดทรัพยากรบุคคลทางด้านเทคโนโลยี
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ดังนั้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องสร้างบุคลากรด้านนี้
เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีความพร้อมในด้าน บุคลากร สถานท่ี และ
งานฟาร์มจึงด าเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
            5.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความช านาญด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ในระดับนักเทคโนโลยี   
                 สามารถจัดการ และควบคุมการท างาน บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ น าไป 
                 ประยุกต์ใช้ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อม        
            5.2 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ระหว่างองค์กร 
                 ภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
            5.3 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การคิด 
                 ริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และมีส่วนร่วมใน 
                 การแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
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            5.4 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ห้อง 
               6.1.2 ปรับปรุงห้องส านักงานระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ห้อง 
  6.1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ 
                              ปริญญาตรี 1ห้อง 

6.1.4 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียง 
         สัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) จ านวน 2 ห้องๆ ละ 20 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 ห้องเรียนระดับปริญญาตรีมีความพร้อมและบรรยากาศ เอื้ออ านวยต่อการเรียน                
                              การสอน 
               6.2.2 ห้องส านักงานระดับปริญญาตรีมีความสะดวกสามารถให้บริการแก่นักศึกษาได้ 
                              อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2.3 ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต มีประสิทธิภาพใช้สนับสนุนการเรียนการสอน ระดับ 
                              ปริญญาตรี 

6.2.4 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
         เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพตามท่ี 
         มาตรฐานก าหนด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการ 
 

           
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

 

           

3. ด าเนินโครงการ 
 

           
4. จัดการเรียนการสอนตาม 
    ตารางและรายงานผล 
    การจัดการเรียนการสอน 
    ทุกรายวิชา 

 

           

5. นักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

        
 

   

6. สรุปผลและประเมินผล 
   โครงการ 
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 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                - ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต /แผนกวิชาประมง ฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเกษตรและ 
         เทคโนโลยีอุดรธานี  
                - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ค่าใช้จ่ายจากเงิน  งบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  100,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ได้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ส าหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีอุปกรณ์ 
                ครุภัณฑ์ครบถ้วน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 105 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 

 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน    
 ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 พัฒนาสภาพแวดล้อม 
 ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ซึ่งในหลักสูตรการเรียน
การสอนได้ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ คนละ 1 โครงการ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
และส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาเตรียมตัวก่อนการท างานหรือการประกอบอาชีพ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 5.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาเตรียมตัวก่อนการท างานหรือการประกอบอาชีพ 
 5.3 เพื่อจัดแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
              6.1.1 นักศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน 
  6.1.2 มีผลงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง 
  6.1.3 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (บัณฑิตใหม่) จ านวน 5 คน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ข้ันตอนด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เปิดสอนโครงการพัฒนา 
    ทักษะวิชาชีพ 1 และ 2 

 

           

2. เชิญวิทยากรจากภายนอก 
    มาให้ความรู้ และศึกษา 
    ดูงาน 

            

3. นักศึกษาด าเนินการวิจัย  
    โดยวิทยาลัยสนับสนุน 
    อุปกรณ์ 

            

4. ด าเนินการประเมิน 
    มาตรฐานวิชาชีพ ตาม   
    เกณฑ์ท่ีก าหนด 

            

5. รายงานผลงานวิจัยและ 
   น าเสนองานวิจัย 

            

6. จัดอบรมเตรียมความ 
    พร้อมละแสดงความยินดี 
    กับบัณฑิตใหม ่

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
                - ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต  ฝ่ายวิชาการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี           
                - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นเงินประมาณท้ังส้ิน  5,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักศึกษา มีผลงานวิจัย จ านวน 5 เรื่อง 
 9.2 นักศึกษา ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 

10.2 สรุปผลรายงานผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ 
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โครงการที่ 106 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  พัฒนาสภาพแวดล้อม 
  ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
6 มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพนอกต่อไป 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีตระหนักในภารกิจนี้ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้เสนอแผนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปี งบประมาณ 2565 เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน จัดส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 5.2 เพื่อก ากับ ติดตาม ให้การนิเทศและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 5.3 เพื่อจัดท าคู่มือประเมินตนเอง (SAR) ครูและบุคลากร ฝ่าย และงานต่างๆ ตามมาตรฐาน 
 5.4 เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
 5.5 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพื่อรองรับการประเมิน 
                ภายในและภายนอก 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ผ่านการประเมินการ 
                              ประกันคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.2.2 วิทยาลัย ผ่านการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
  6.2.3 วิทยาลัยสามารถเผยแพร่ ผลงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
7. กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและ 
    ขออนุมัติ 

 

           

2. จัดท าค าส่ัง 
    มอบหมายงาน 

            

3. ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินโครงการ 

            

4. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 
    อุปกรณ์เพื่อใช้ 
    ด าเนินโครงการ 

            

5. ด าเนินงานพิธีมอบ 
    ประกาศนียบัตร 

            

6. ประเมินผล 
    โครงการ 

            

7. สรุปผลรายงานผล 
    การปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุเอกสารการประเมิน             เป็นเงิน 8,000 บาท 
 8.2 ค่าจัดท ารูปเล่ม จ านวน 10 เล่มๆละ 200 บาท  เป็นเงิน 2,000 บาท 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 หลักสูตรปริญญาตรีได้รับการประกันคุณภาพ 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกปีการศึกษา 
 10.2 สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
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โครงการที่ 107 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานฟาร์มระดับปริญญาตรี 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์พันธ์   ค าหาญ       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

1.2 นางสุมาลี    มูลทองน้อย              ครู ท าหน้าท่ี หัวหน้าแผนกวิชาประมง  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ 
   การเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
   ยกระดับคุณภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
   ยกระดับคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   พัฒนาสภาพแวดล้อม 
   ให้บริการและวิชาชีพสู่เกษตรและชุมชน 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยมีแนวทางท่ีจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
อาหารของโลก ท้ังอาหารจากพืช สัตว์ และสัตว์น้ า ท าให้ประเทศมีความต้องการนักเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดทรัพยากรบุคคลทางด้านเทคโนโลยีเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า ดังนั้นเพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องสร้างบุ คลากรด้านนี้เพิ่มเติมอย่าง
เร่งด่วน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีมีความพร้อมในด้าน บุคลากร สถานท่ี และงานฟาร์มจึง
ด าเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานฟาร์มในการจัดการสอนระดับปริญญาตรี 
 5.2 เพื่อสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การคิดริเริ่ม 
                สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และมีส่วนร่วมในการ 
                แก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
 5.3 เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
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6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานฟาร์มระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ห้อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ห้องเรียนระดับปริญญาตรีมีความพร้อมและบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการเรียน 
                              การสอน 
  6.2.2 ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเล้ียง 

                              สัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด7. 
กิจกรรมหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ข้ันตอนการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนด าเนินการ 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าโครงการและขอ 
    อนุมัติ 

 

           

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 

            

3 .ด าเนินงานโครงการ             
4. จัดการเรียนการสอนตาม 
    ตารางและรายงานผล 
    การจัดการเรียนการสอน 
    ทุกรายวิชา 

            

5. นักศึกษาไปดูงานภาค 
    เรียนละ 1 ครั้ง 

            

6. สรุปผลรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

            

 7.2 สถานท่ีด าเนินการ 
       - ส านักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต/แผนกวิชาประมง ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและ 
          เทคโนโลยีอุดรธานี  
                - สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
 จากงบ เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน  
  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 10,000 บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ได้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ส าหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีอุปการณ์ 
                 ครุภัณฑ์ครบถ้วน 
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10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 รายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน 
 10.2 สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


