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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท จังหวัดสงขลา นี้ 
ไดดำเนินการจัดทำตามคูมือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดทำแผนปฏิบัติราชการเปนมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถตรวจสอบขอมูลไดรวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบราชการ  
 วิทยาลัยฯ ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2566 โดยการมีสวนรวมบุคลากร 
ทุกคน  จึงทำใหไดแผนปฏิบัติราชการที่มีครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา และสนองตอบตอนโยบายและ
ความตองการของผูมีสวนไดเสียของสถานศึกษา 
 ทายนี้ วิทยาลัยฯ  สามารถนำแผนปฏิบัติราชการประจำปมาเปนแนวทางในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมาย อีกทั้งยังใชเปนเครื่องมือ
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน ของหนวยงานในสังกัดในการดำเนินงาน
ตามแผนและมีการใชจายเงินงบประมาณไดตรงตามแผนและถูกตองตามระเบียบราชการหรือไม 
ตอไป 
 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

         กันยายน 2565 
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สวนท่ี 1 
 

บทนำ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ 
 

ปรัชญา 
 “สรางคนดี มีความรู สูอาชีพ” 
 

  สรางคนดี  เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ประพฤติชอบ มีคุณธรรม  จริยธรรม   
    มีความเอ้ืออาทร  มุงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 
  มีความรู  ใฝเรียน  ใฝรู  ริเริ่มสรางสรรคพัฒนาตนเอง  รูจักใชเทคโนโลยี 
    และตระหนักในคุณคา  ภูมิปญญาไทยสูความสำเร็จ 
  สูอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  รักอาชีพ  พ่ึงตนเองได 
 
วิสัยทัศน    
 สถานศึกษาที่มีความเปนเลิศดานวิชาชีพและเทคโนโลยี บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ 
มุงผลิตและพัฒนากำลังคนสูมาตรฐานสากล ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม  
 ภายใตหลักธรรมาภิบาล  
4. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
5. พัฒนาแหลงเรียนรู และขยายเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน สังคม  
 ท้ังในและตางประเทศ 
6. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ 
7. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
 ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
9. ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากรและผูเรียน 
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เอกลักษณ บริการวิชาการดานวิชาชีพประมง 
 
อัตลักษณ เดนทักษะประมง  ดำรงตนตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
 
อัตลักษณคุณธรรมของสถานศึกษา ความรับผิดชอบ จิตอาสา มีวินัย 
 
สีประจำวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ฟา – เหลือง 
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จุดเนนในการพัฒนาสถานศกึษา  
 

  1. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนอยางตอเนื่อง  
  2. วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที ่มีความรู ความสามารถทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง 
ไดรับการฝกอบรมและพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  
  3. วิทยาลัยฯมีความพรอมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื ่อง 
และ ตรงตามความตองการของชุมชน โดยการเผยแพรความรูในดานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะ
นักเรียนนักศึกษาจากประสบการณจริง 
  4. ว ิทยาลัยฯ สนับสนุนการสรางความรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
ท้ังภายในและตางประเทศ 
  5. วิทยาลัยฯพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบอยางตอเนื่อง  
  6. สถานประกอบการหนวยงานและชุมชนมีความพึงพอใจตอนักเรียน นักศึกษา และ
คุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาในระดับมาก 
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กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 
 

 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร    

1) การพัฒนาหลักสูตร  
  กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร 
2) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  กลยุทธ พัฒนาแหลงเรียนรู 
3) การพัฒนาบุคลากร 
  กลยุทธ พัฒนาบุคลากร 
4) การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน/ 
  กลยุทธ พัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
5) การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
  กลยุทธ พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
6) การเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
  กลยุทธ เพ่ิมปริมาณผูเรียน 

 

 พันธกิจท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
   กลยุทธ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
 

 พันธกิจท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ  
    เนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 

1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม 
 ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ  
     เนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
2) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ พัฒนาปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 

 พันธกิจท่ี 4  ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร  การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
   กลยุทธ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ
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 พันธกิจท่ี 5  พัฒนาแหลงเรียนรู และขยายเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา 
    ชมุชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร 

1) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  กลยุทธ พัฒนาแหลงเรียนรู 
2) การขยายเครือขายความรวมมือ 
  กลยุทธ ขยายเครือขายความรวมมือ 

 

 พันธกิจท่ี 6  สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร 

1) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพของบุคลากร 
  กลยุทธ สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวตักรรม เทคโนโลยีดานวิชาชีพของบุคลากร 
2) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ ของผูเรียน 
  กลยุทธ สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดานวิชาชีพของผูเรียน 

 

 พันธกิจท่ี 7 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
    ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาตองตอบแทน
      บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สบืสานปณิธาน เกิดมาตองตอบแทน 
     บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 พันธกิจท่ี 8  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   กลยุทธ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

 พันธกิจท่ี 9  ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากรและผูเรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร 

1) การยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากร 
  กลยุทธ ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากร 
2) การยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของผูเรียน 
  กลยุทธ ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของผูเรียน 
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สวนท่ี 2 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 

2.1 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 
 
 ช่ือสถานศึกษา      วิทยาลัยประมงติณสูลานนท     
 ช่ือภาษาอังกฤษ  Tinsulanonda   Fisheries  College    
 ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี 57/7  หมูท่ี  2  ถนน  สงขลา-เกาะยอ 
     ตำบลพะวง   อำเภอเมือง  รหัส  90100       
 โทรศัพท       โทร.  074-333642   074-333202       
 โทรสาร   โทร.   074-333525   074-380312  
 เว็ปไซต   http://www.tfc.ac.th  
 อีเมล   tfc.songkhla@gmail.com    
 เนื้อท่ีของสถานศึกษา ประมาณ     302 ไร 

 
 



9 

 

2.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหารจัดการการศึกษา 
 

วิทยาลัยประมงประมงติณสูลานนท 
 

คณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษา 

----- 
ผูอำนวยการวิทยาลัย 

นายกิตติศักด์ิ  กั่วพานิช 
ผูอำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

----- คณะกรรมการวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
นางจริยา  ศรีเพ็ชร 

 หัวหนางานวางแผน 
และงบประมาณ 

นางสาวมายมูเนาะ  มิดคาดี 

 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

นางสาวสุกฤตา  สามารถกิจ 

 หัวหนาแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ 

นายณรงคศักด์ิ  ปณวรรณ 
 

หัวหนางานบุคลากร 
นางเยาวดี  รุงเรือง 

  

หัวหนางานศูนยขอมูล
สารสนเทศ 

นายอภิรักษ  จันทวงศ 

  

หัวหนางานครูที่ปรึกษา 
นางพรเพ็ญ  อาสนศักด์ิ 

  

หัวหนาแผนกวิชา 
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

นานยประทีป  สองแกว 
 

หัวหนางานการเงิน 
นางปุญภา  ไชยบัญดิษฐ 

  

หัวหนางานความรวมมือ 
นางมณฑารพ  ลิ่มวชิรโชติ 

  

หัวหนางานปกครอง 
นายพงษพิศาล  กังสังข 

 หัวหนาแผนกวิชา 
อุตสาหกรรมประมง 

นางสุปราณีย  ธัญญรัตน 
 

หัวหนางานการบัญช ี
นางพชรภัทร  สุธารักษ 

 หัวหนางานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

นายสุขิตกุล  เกตุพันธุ 

 งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

นางสาวปยรัตน  เพชรรัตน 

 หัวหนาแผนกวิชา 
การเดินเรือ 

นายณัฐศักด์ิ  ชัยทองสกุล 
 

หัวหนางานพัสดุ 
นายอานนท  วิไลรัตน 

 หัวหนางานประกันคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

นายสันติธรรม  เทพฉิม 

 หัวหนางานสวัสดิการ 
นักเรียนนักศึกษา 

นางสาวธนกร  หวยหอง 

 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นางพัชริดา  ขำขจร 
 

หัวหนางานอาคารสถานที่ 
นายสมชาติ  ชูมาก 

 งานสงเสริมผลิผล การคา และ 
ประกอบธุรกิจ 

นางสาวจันทรศิริ  โชคคณาพิทักษ 

 หัวหนางานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน 

นายประยูร เฉิดฉ้ิม 

 
 

หัวหนางานวัดผลและ
ประเมินผล 

นางกนิษฐา  สัมมุขา 

หัวหนางานทะเบียน 
นางสาวเอมอร  สวางพงศ 

  

งานฟารมและโรงงาน 
นายธาฎา  ศิณโส 

 
 

  หัวหนางานวิทยบริการและ
หองสมุด 

นางอวยพร  ปณวรรณ 
 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 
นายณัฐศักด์ิ  ชัยทองสกุล 

 
 

 

หัวหนางานศูนยบมเพาะ
ผูประกอบการ 
อาชีวศึกษา 

นางสาวจันทรศิริ  โชคคณาพิทักษ 

 
 
 

 
 
 

 หัวหนางานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาค ี

นางยุพา  จุทอง 

      หัวหนางานสื่อการเรียน 
การสอน 

นายตะวัน  ชวยชูเครือ  

  งานโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท 
(อศ.กช.) 

นางอังสนา  หะยีหะเต็ง 

งานศูนยศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
ทะเลสาบสงขลา 

นายกรีฑา  ดิษโสภา 

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
นายอภิรักษ  จันทวงศ 

 

 

ทำหนาท่ี รองฯ ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

นายกรีฑา  ดิษโสภา 

ทำหนาท่ี รองฯ ฝายแผนงานและ 

ความรวมมือ 

นายกรีฑา  ดิษโสภา 

 

ทำหนาท่ี รองฯ ฝายพัฒนากิจการ 

นักเรียนนักศึกษา 

นางอังสนา  หะยีหะเต็ง 

รองฯ ฝายวิชาการ 
 

นางกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญู 

ทำหนาท่ีผูแทน ฝายบริหาร

ทรัพยากร 

นางเยาวดี  รุงเรือง 

ทำหนาท่ีผูแทน ฝายแผนงาน 

และความรวมมือ 

นายสนัติธรรม  เทพฉิม 

 

ทำหนาท่ีผูแทน ฝายพัฒนากิจการ 

นักเรียน นักศึกษา 

นายประยูร  เฉิดฉ้ิม 

ทำหนาท่ีผูแทน ฝายวิชาการ 

นายณรงคศักด์ิ  ปณวรรณ 

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ. .ศ.   2552 

ขอมูล  ณ  วันที ่ 25 ตุลาคม 2565 
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2.3 ขอมูลบุคลากร 
ขอมูลบุคลากรท้ังหมด จำแนกตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

 
ขาราชการ  รวม  33   คน (ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
ชื่อ - 

 
นามสกุล ตำแหนง 

ปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนุน/ 
ธุรการท่ัวไป 

1. นายกิตติศักดิ์ ก่ัวพานิช ผูอำนวยการ (คศ.3) 
 

 

2. นายกรฑีา ดิษโสภา รองผูอำนวยการ (คศ.3) รองผูอำนวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 
และรองผูอำนวยการ

ฝายแผนงานและ
ความรวมมือ 

3. นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญู ครู คศ.3 ครู ทำหนาท่ี 
รองผูอำนวยการ 

ฝายวิชาการ 
4. นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครู คศ.3 ครู ทำหนาท่ี 

รองผูอำนวยการ 
ฝายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา 

5. นายณรงคศักดิ์ ปณวรรณ ครู คศ.3 ผูแทนฝายวิชาการ
และ 

หัวหนาแผนกวิชา 
สามัญสัมพันธ 

6. นายสันติธรรม เทพฉิม ครู คศ.3 ผูแทนฝายแผนงานฯ 
และ 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 
7. นางเยาวดี รุงเรือง ครู คศ.2 ผูแทนฝายบริหาร

ทรัพยากร และ 
หัวหนางานบุคลากร 
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ชื่อ - 

 
นามสกุล ตำแหนง 

ปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนุน/ 
ธุรการท่ัวไป 

8. นายประยูร เฉิดฉ้ิม ครู คศ.2 ผูแทนฝายพัฒนา
กิจการฯ 

และหัวหนา 
งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

9. นายอภิรักษ จันทวงศ ครู คศ.3 หัวหนา 
งานศูนยขอมูล

สารสนเทศ 
และงานอาชีวศึกษา

บัณฑิต 
10. นายประทีป สองแกว ครู คศ.3 หัวหนาแผนกวิชา 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
11. นางพัชริดา ขำขจร ครู คศ.3 หัวหนางานพัฒนา

หลักสูตรการเรียน
การสอน 

12. นางพรเพ็ญ อาสนศักดิ์ ครู คศ.3 หัวหนา 
งานครูท่ีปรึกษา 

13. นางมลฤดี พิชัยยุทธ ครู คศ.3 ผูชวยหัวหนา 
งานประกันคุณภาพ

และมาตรฐาน
การศึกษา 

14. นายสมชาติ ชูมาก ครู คศ.2 หัวหนางาน 
อาคารสถานท่ี 

15. นางประมุข เอ้ียวสุข ครู คศ.1 ผูชวยหัวหนา 
งานครูท่ีปรึกษา 
งานปกครอง  

งานแนะแนวฯ  
และงานฟารมฯ 

16. นางมณฑารพ ลิ่มวชิรโชต ิ ครู คศ.2 หัวหนา 
งานความรวมมือ 
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ชื่อ - 

 
นามสกุล ตำแหนง 

ปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนุน/ 
ธุรการท่ัวไป 

17. นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห ครู คศ.3 ผูชวยหัวหนางานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ 
และงานฟารมฯ 

18. นายฉัตรชัย ซายเกลี้ยง ครู คศ.2 ผูชวยหัวหนางาน
อาคารสถานท่ี 
และงานฟารมฯ 

19 นางสาวมายมูเนาะ มิดคาดี ครู คศ.2 หัวหนางานวางแผน
และงบประมาณ 

20. นางสุปราณีย ธัญญรัตน ครู คศ.2 หัวหนาแผนกวิชา
อุตสาหกรรมประมง 

21. นางสาวเอมอร สวางพงศ ครู คศ.3 หัวหนางานทะเบียน 
22. นางอวยพร ปณวรรณ ครู คศ.2 หัวหนางานศูนยวิทย

บริการ 
23. นางพชรภัทร สุธารักษ ครู คศ.3 หัวหนางานการบัญชี 
24. นายธาฎา ศิณโส ครู คศ.3 หัวหนางานฟารม 
25. นางสาวปยรัตน เพ็ชรรัตน ครู คศ.2 หัวหนางานแนะแนว

อาชีพ 
และการจัดหางาน 

26. นางยุพา จุทอง ครู คศ.1 หัวหนางาน
อาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี 
27. นางกนิษฐา สัมมุขา ครู คศ.2 หัวหนางานวัดผล

และประเมินผล 
28. นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู คศ.1 หัวหนาแผนกวิชา 

การเดินเรือ 
และหัวหนา 

งานประชาสัมพันธ 
29. นายอานนท  วิไลรัตน ครู คศ.1 หัวหนางานพัสดุ 
30. นายสุขิตกุล เกตุพันธุ ครผููชวย หัวหนา 

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 
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ชื่อ - 

 
นามสกุล ตำแหนง 

ปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนุน/ 
ธุรการท่ัวไป 

31. นางวิลาวัณย บุญฤทธิ์ ครผููชวย ผชวยหัวหนา 
งานวางแผนและ

งบประมาณ 
งานฟารมฯ  

งานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

และงานกิจกรรมฯ 
32. นางสาวจันทรศิริ โชคคณาพิทักษ ครผููชวย หัวหนา 

งานสงเสริมผลิผล 
การคา และ 

ประกอบธุรกิจ 
33. นายตะวัน  ชวยชูเครือ ครผููชวย หัวหนา 

งานสื่อการเรียน 
การสอน 

 
ขาราชการ  รวม  2   คน (บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)) 

 
ชื่อ - 

 
นามสกุล 

ตำแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ี
สนับสนนุ/ 
ธุรการท่ัวไป 

1. นางปุญภา ไชยบัญดิษฐ เจาพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน 

หัวหนางานการเงิน 

2. นางจริยา ศรีเพ็ชร เจาพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน 

หัวหนางาน
บริหารงานท่ัวไป 

 
ลูกจางประจำ  รวม   3  คน (ทำหนาท่ี สอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน/

ธุรการท่ัวไป 
1. นางทัศชาวรรณ ธรรมเจริญ พนักงานพิมพ ส 4 ประจำงานการเงิน 
2. นายสมบูรณ พรหมแกว พนักงานขับรถยนต ส 1  
3. นางสุภาพ มณีสวาง พนักงานพิมพ ส 4 เจาหนาท่ีธุรการ 

ประจำฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 
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พนักงานราชการ รวม  8 คน (ทำหนาท่ี สอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน/

ธุรการท่ัวไป 
1. นางสาวธนกร หวยหอง คร ู หัวหนางานสวัสดิการ 

นักเรียนนักศึกษา 
ผูชวยหัวหนางานฟารมฯ 

งานสงเสริมผลิตผลการคาฯ 
และ งานโครงการพิเศษฯ 

2. นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ คร ู ผูชวยหัวหนางานวางแผนฯ 
งานฟารมฯ   

งานโครงการพิเศษฯ 
และ ศูนยศึกษาฯ 

3. นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ คร ู หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

งานฟารมฯ  งาน อศ.กช. 
และ งานศูนยศึกษาฯ 

4. นายพงศพิศาล กังสังข คร ู หัวหนางานปกครอง 
ผูชวยหัวหนา 

งานอาคารสถานท่ี 
งานสวัสดิการฯ 

งานโครงการพิเศษฯ 
งานสื่อฯ  

และ งานศูนยศึกษาฯ 
5. นางสาวญาณิสา สิทธิพูลทอง คร ู ประจำแผนกวิชา 

สามัญสัมพันธ 
6. นางสาวสาธิตา ชอดอก พนักงาน 

บริหารงานท่ัวไป 
เจาหนาท่ีงานพัสดุ 

7. นางสาวฉลวยรัตน หนูสงค บรรณารักษ เจาหนาท่ีงานหองสมุด 
8. นางสุนีย ชูมาก พนักงาน 

บริหารงานท่ัวไป 
เจาหนาท่ีงาน 

บริหารงานท่ัวไป 
เจาหนาท่ีธุรการ 

ประจำฝายบริหารทรัพยากร 
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ลูกจางชั่วคราว  รวม  23  คน (ทำหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป) 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน/

ธุรการท่ัวไป 
1. นางสาวกานดา เหลาะโตะหมัน คร ู ผูชวยหัวหนา 

งานประชาสัมพันธ 
งานฟารมฯ งานกิจกรรมฯ 

งานปกครอง  
งานโครงการพิเศษฯ 

งาน อศ.กช. 
และ งานศูนยศึกษาฯ 

2. นางสาวจิณฏวิมล บัวแกว คร ู ผูชวยหัวหนา 
งานทะเบียน 
งานกิจกรรมฯ  

และ งานโครงการพิเศษฯ 
3. นางสาวแพรวพรรณราย  ไชยรักษ คร ู ผูชวยหัวหนา 

งานประชาสัมพันธ 
งานแนะแนวฯ 

และ งานวัดผลฯ 
4. นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ คร ู ผูชวยหัวหนา 

งานประกันฯ งานฟารมฯ 
งานกิจกรรมฯ  

และ งานปกครอง 
5. นางสาวกันตินันท วุนแกว คร ู ผูชวยหัวหนา 

งานกิจกรรมฯ 
งานโครงการพิเศษฯ 

และ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
6. นางจันจิรา ศิริบุตร เจาหนาท่ีธุรการ  ประจำงานการบัญชี  
7. นางวราลักษณ อนันตพันธ เจาหนาท่ีงานวัดผล

และประเมินผล 
ประจำงานทะเบียน 

8. นางจุฑารัตน บุญแอ เจาหนาท่ีธุรการ  ประจำงานพัสดุ 
9. นางสาวสุวีร แกวมณี เจาหนาท่ีธุรการ ประจำงานพัฒนา 

หลักสูตรฯ งานวัดผลฯ 
เจาหนาท่ีธุรการ 

ประจำฝายวิชาการ 
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ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง 
ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุน/

ธุรการท่ัวไป 
10. นายกรกช มณีสวาง เจาหนาท่ีงาน

ทะเบียน  
ประจำบริหารงานท่ัวไป 

(เอกสารการพิมพ) 
และ งานอาคารสถานท่ี 

11. นางสาววรวีร คีรีเดช เจาหนาท่ีธุรการ ประจำงานบุคลากร 
เจาหนาท่ีธุรการ 

ประจำฝายแผนงานฯ 
12. นายสุรินทร จินดารักษ พนักงานขับรถยนต  
13. นายอามีซี วาแม พนักงานขับรถยนต  
14. นายสมพร เนาวสินธ เจาหนาท่ี 

งานอาคารสถานท่ี 
 

15. นายสุชาติ นวลละออง พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 

16. นายมนูญ บุญราศรี คนงานกิจการเกษตร  
17. นายสหวัฒน จันทรเจริญ เจาหนาท่ีไฟฟา 

งานฟารม  
 

18. นางสาวภัทราวรรณ อำพะสุโร แมบาน  
19. นางสาวกันยา พวงทอง แมบาน  
20. นายวินัย บุญรังศรี พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย 
 

21. นายวิทวัส จิตตจันทร พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 

22. นายเฉียบวุฒิ มะเดื่อ พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 

 

23. นายวีระ พรหมสถิตย พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย 
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หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

ประเภทวิชา/สาขา

รวมทั้งสิ้น ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2

1. ประเภทวิชา .....ประมง.....

 - สาขาวิชา/งาน ....เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา..... 40 40 41 40 33 194

 - สาขาวิชา/งาน ....เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (MEP)... 20 9 29

 - สาขาวิชา/งาน ....เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (อศ.กช.).. 50 11 14 75

 - สาขาวิชา/งาน ....เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ทวิภาคี).. 20 20

 - สาขาวิชา/งาน ....แปรรูปสัตวน้ํา...... 20 6 20 7 53

 - สาขาวิชา/งาน ....แปรรูปสัตวน้ํา (อศ.กช.).... 20 20

 - สาขาวิชา/งาน ....อุตสาหกรรมสัตวน้ํา (ทวิภาค)ี… 20 61 81

 - สาขาวิชา/งาน .....การเดินเรือ....... 20 13 33

 - สาขาวิชา/งาน ..เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา..

รวมทั้งสิ้น (คน) 130 51 61 140 123 505

2.4 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
เปาหมายจํานวนนักเรียนนักศึกษา 

นักเรียน/นักศึกษาประจําป พ.ศ. 2566

รวมทั้งสิ้นระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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1. ประมาณการรายรับ 14,035,668 บาท

 ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา 6,459,968 บาท

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 804,300.00     บาท

 - คาดวามีรายรับในปตอไป 5,655,668.00  บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป 2565 ที่คาดวาจะไดรับ 7,575,700 บาท

งบบุคลากร 

งบดําเนินงาน 1,503,800 บาท

งบลงทุน บาท

งบเงินอุดหนุน 2,485,400 บาท

งบรายจายอื่น 3,586,500 บาท

2. ประมาณการรายจาย 14,035,668 บาท

งบบุคลากร บาท

 - คาจางประจํา

งบดําเนินงาน 7,963,768 บาท

งบลงทุน -             บาท

งบเงินอุดหนุน 2,485,400 บาท

งบรายจายอื่น 3,586,500 บาท

สวนที่ 3 

ประมาณการรายรับ - รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท
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หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส.
ระยะสั้น 

(เฉพาะกิจ)

สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต

(เฉพาะกิจ)

วิจัยสราง

องคความรู  

(เฉพาะกิจ)

รวม

1.โครงการการ

จัดการศึกษาฯ/

งบเงินอุดหนุน

และรายจายอื่น

2.โครงการ 

(เปนเลิศฯ)

3.โครงการ

(SMART)
 รวมทั้งสิ้น  บกศ.

รวมรายจายทั้งสิ้น  (บาท) 1,120,000         383,800           -                   -                  1,503,800             6,071,900                -                  -                       6,071,900                   6,459,968              14,035,668               

ประมาณการรายรับ (บาท) 1,120,000         383,800           -                   1,503,800             6,071,900                -                  -                       6,071,900                   6,459,968              14,035,668               

 - งบบุคลากร -                -                -                 -               -                 -                    2,255,400              -                -                     2,255,400                 360,000               2,615,400               

เงินเดือนขาราชการ -                

เงินวิทยฐานะ -                

เงินประจําตําแหนง -                

คาตอบแทนรายเดือน

ขาราชการ

-                

คาจางลูกจางประจํา -                

เงินอื่น ๆ (คาจางชั่วคราว) -                -                -                    2,255,400              -                2,255,400.00             360,000.00           2,615,400.00           

คาตอบพนักงานราชการ -                -                    -                

3.1 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท

แผนการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติราชการ (ป 2565) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

ประมาณการรายรับ/

คาใชจาย

นักเรียน/นักศึกษาประจําป พ.ศ. 2565 โครงการ



 -  งบดําเนินงาน 1,120,000         250,000           -                   -                 -                  1,370,000             -                         -                  -                       -                            2,460,000.00          3,830,000.00             

      - คาตอบแทน -                -                -                    -                       -                -                     -                          130,000.00           130,000.00              

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา) -                -                -                    -                       -                          -                     -                        

เงินคาตอบแทนนอกเวลา -                -                -                    -                       -                          130,000.00           130,000.00              

เงินคาสอนพิเศษ -                    -                          -                        

คาเบี้ยประชุมกรรมการ -                -                -                    -                          -                        

คาตอบแทนพิเศษขรก.

และลจ.เต็มขั้น

-                -                    -                          -                        

คาตอบแทนพิเศษของ 3 

จว.ภาคใต

-                    -                          -                        

      - คาใชสอย 150,000          150,000          -                 -               -                 300,000              -                       -                -                     -                          100,000.00              400,000.00              

คาเชาทรัพยสินขั้นต่ํา -                    -                          -                        

คาเชารถยนต (ขั้นต่ํา) -                    -                          -                        

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ

150,000           150,000           300,000              -                         -                       -                            100,000.00           400,000.00              

คาซอมรถยนตราชการ -                  -                 -                   -                    -                         -                            -                        

คาซอมครุภัณฑ -                  -                 -                   -                    -                         -                            -                        

คาซอมสิ่งกอสราง -                  -                 -                   -                    -                         -                            -                        

คาจางเหมาบริการ -                  -                 -                   -                    -                         -                            -                        

คาเงินสมทบประกันสังคม -                  -                 -                    -                         -                            -                     -                        

20                                                                                                                                                                                              
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          - คาวัสดุ 200,000          100,000          -                 -               -                 300,000              -                       -                -                     -                          -                     300,000.00              

วัสดุสํานักงาน -                -                -                 -               -                 -                    -                       -                -                     -                          -                     -                        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น -                -                -                 -                    -                       -                     -                          -                     -                        

วัสดุไฟฟาและวิทยุ -                -                -                    -                       -                          -                     -                        

วัสดุการศึกษา (แผนกวิชาฯ) 200,000          100,000          300,000              -                       -                     300,000.00              

-เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

-แปรรูปสัตวน้ํา

-การเดินเรือ

-สามัญสัมพันธ

วัสดุงานบานงานครัว -                    -                       -                          -                        

วัสดุหนังสือ วารสารและ

ตํารา

-                -                -                    -                       -                          -                        

วัสดุคอมพิวเตอร -                -                -                    -                       -                          -                        

วัสดุกอสราง -                -                -                    -                       -                          -                     -                        

วัสดุยานพาหนะและขนสง -                -                -                    -                       -                          -                     -                        

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา) 770,000          -                -                 -               -                 770,000              -                       -                -                     -                          2,230,000.00         3,000,000.00           

คาโทรศัพท 30,000             -                 30,000                -                          2,230,000.00         2,260,000.00           

คาน้ําประปา 300,000           -                 300,000              -                         -                          -                     300,000.00              

คาไฟฟา 440,000           -                 440,000              -                         -                          -                     440,000.00              
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 - งบลงทุน -                  -                 -                   -                 -                  -                      -                         -                  -                       -                            -                       -           

  3.1 ครุภัณฑ -                    -                          -                        

............................................ -                    -                          -                        

  3.2 สิ่งกอสราง -                    -                          -                        

............................................
-                    -                          -                        

 - โครงการประจําป -                  133,800           -                   -                 -                  133,800               3,816,500                -                  -                       3,816,500                   3,639,968              7,590,268                 

โครงการ/กิจกรรม         

ตามภาระงานและนโยบาย

-                  133,800           -                   -                 -                  133,800              3,816,500                -                  -                       3,816,500                   3,639,968.00  7,590,268.00     
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใชจาย

ที่ใช

ตค.64 พย.64 ธค.64
รวม     

ไตรมาส 1
มค.65 กพ.65 มีค.65

รวม      

ไตรมาส 2
เมย.65 พค.65 มิย.65

รวม      

ไตรมาส 3
กค.65 สค.65 กย.65

รวม   ไตร

มาส 4
รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 14,035,668.00      200,000.00       200,000.00       350,000.00   750,000.00        650,000.00       600,000.00         840,268.00     2,090,268.00      2,700,000.00         3,245,400.00      3,300,000.00       9,245,400.00     850,000.00         600,000.00        500,000.00     1,950,000.00     14,035,668.00       

1 งานตามภาระงานประจํา 6,445,400.00        100,000.00       100,000.00       150,000.00   350,000.00        350,000.00       300,000.00         350,000.00     1,000,000.00      1,200,000.00         1,445,400.00      1,500,000.00       4,145,400.00     400,000.00         300,000.00        250,000.00     950,000.00        6,445,400.00         

1 งบดําเนินงาน 6,445,400.00        100,000.00        100,000.00        150,000.00    350,000.00        350,000.00        300,000.00          350,000.00      1,000,000.00      1,200,000.00          1,445,400.00       1,500,000.00        4,145,400.00     400,000.00          300,000.00         250,000.00      950,000.00        6,445,400.00         

1 งบลงทุน -                     -                   -                  -                   -                  -                   -                       

  - คาครุภัณฑ -                   -                -                   -                  -                   -                       

  - คาสิ่งกอสราง -                   -                -                   -                  -                   -                       

-                                   -                   -                  -                   -                       

2 โครงการตาม

ภาระงาน

สถานศึกษา 

(พิจารณาจัดสรร 

งปม. จากตนสังกัด)

7,590,268.00        100,000.00        100,000.00        200,000.00    400,000.00        300,000.00        300,000.00          490,268.00      1,090,268.00      1,500,000.00          1,800,000.00       1,800,000.00        5,100,000.00     450,000.00          300,000.00         250,000.00      1,000,000.00       7,590,268.00         

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2566

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  จังหวัดสงขลา

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2566



(1) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(2) 
 

สารบัญโครงการ 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ) 

ท่ี โครงการ 
จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูสมรรถนะวิชาชีพ 3,000 1 
2 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน 
25,000 4 

3 โครงการฝกอบรมนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ 
ในหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจำเรือ และหลักสูตร 
ลูกเรือเขายามฝายเดินเรือ ตามมาตรฐานองคกร 
ทางทะเลระหวางประเทศ (RATING FORMING PART 
OF A NAVIGATIONAL WATCH COURSE)  
เตรียมความพรอมผูเรียนกอนเขาสูสถานประกอบการ 
(Re-skill  Up-skill and New-skill) 

- 6 

4 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการประเมินความรู  
การสอบความรู และการออกประกาศนียบัตร  
ของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) 

384,400 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

11 

5 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล   
ISO 9001: 2015 เพ่ือรับรองสถานศึกษา และหลักสูตร
การเดินเรือ 

100,400 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

14 

6 โครงการฝกอบรมปรับพ้ืนฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
และทักษะชาวเรือของผูเรียนสาขาวิชาการเดินเรือ  
ภายใตหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (Re-Skill /Up-Skill/New-
Skill)  ประจำปงบประมาณ 2566 

22,000 18 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับ
ความตองการของหนวยงานสถานประกอบการ 

15,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

23 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนในการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู 

30,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

26 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผูสอน 
ดานการจัดกระบวนการเรียน 

10,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

29 

10 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสรางบรรยากาศชั้นเรียน - 33 

 



(3) 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ) 

ท่ี โครงการ 
จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Excellent Center 20,000 37 
12 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10,000 40 
13 โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงานและซอมหนังสือ 2,000 42 
14 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย 2,000 45 
15 โครงการการจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ 4,000 48 
16 โครงการพัฒนาหองสมุดอัตโนมัต ิ - 50 
17 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยวิทยบริการประจำป 

2566 
5,000 53 

18 โครงการพัฒนาสื่อ แพลตฟอรม ในการจัดการเรียน 
การสอนของครูยุค 4.0 

18,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

55 

19 โครงการปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุนการเรียน/
หองปฏิบัติการ/หองประชุม 

100,000 59 

20 โครงการยกระดับการสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

- 62 

21 โครงการอบรมผูสัมผัสกับอาหารของวิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท พ.ศ. 2566 

5,000 65 

22 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
“วิทยาลัยประมงติณสูลานนท”     

100,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

68 

23 โครงการนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและประสบการณ/
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

2,500 71 

24 โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2,500 77 
25 โครงการหองเรียนอาชีพ 200,000 

(งบสนับสนุน/
รายจายอ่ืน) 

80 

26 โครงการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน - 83 
27 โครงการประมงวิชาการ 2566  15,000 86 
28 โครงการจัดการเรียนการสอนเกษตรกรนักศึกษา 200,000 

(งบสนับสนุน/
รายจายอ่ืน) 

 

89 

 



(4) 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ) 

ท่ี โครงการ 
จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน อศ.กช.   
โดยใชกระบวนการโครงการเปนฐาน PBL 

25,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

92 

30 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการสราง
เกษตรกรนักศึกษา 

30,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

94 

31 โครงการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ำ 50,000 97 
32 โครงการวิเคราะหหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

รวมกับสถานประกอบการ 
20,000 

(งบสนับสนุน/
รายจายอ่ืน) 

99 

33 โครงการสรางศูนยคลังปญญาอาชีพดานประมง 40,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

102 

34 โครงการสงเสริมผูเรียน 5 D 1,000 105 
35 โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 18,500 

(งบสนับสนุน/
รายจายอ่ืน) 

108 

36 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกอาชีพ 
ในสถานประกอบการ 

5,000 111 

37 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะ 
และประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

- 115 

38 โครงการสัมมนาหลังฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ 

5,000 119 

39 โครงการประเมินการใชหลักสูตร 2,000 123 
40 โครงการศึกษาความตองการกำลังคนเพ่ือพัฒนา 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
3,000 126 

41 โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
ดวยระบบฟารมอัจฉริยะประหยัดพลังงาน  
การควบคุมโดย IOT 

- 128 

42 โครงการสรางชองทางอาชีพ ทหารกองหนุนสูนักเดินเรือ 
ประจำปการศึกษา 2566 
 
 

- 133 

 



(5) 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ) 

ท่ี โครงการ 
จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

43 โครงการจัดซ้ือลิขสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากร 

490,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

138 

44 โครงการพัฒนาอาชีพแกเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ 
ตามแนวพระราชดำริ  2566 

50,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

141 

45 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ป) 191,800 144 
46 โครงการตอบแทนบุญคุณแผนดิน - 147 
47 โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2,000 149 
48 โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1,000 152 
49 โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาดวยกิจกรรม อกท. 390,000 

(โดยใชงบสนับสนุน/
รายจายอื่น 70,000) 

155 

50 โครงการทุนการศึกษา  ประจำปการศึกษา 2566 - 158 
51 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
50,000 

(งบสนับสนุน/
รายจายอ่ืน) 

161 

52 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 300,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

165 

53 โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ( Fix it Center 
Thailand 4.0 ) ปงบประมาณ 2566 

200,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

168 

54 โครงการขับข่ีปลอดภัย ใสใจกฎจราจร  
ปงบประมาณ  2566 

1,000 172 

55 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ  
ประจำปการศึกษา 2566 

40,000 174 

56 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผิดกฎระเบียบวินัย 
ของนักเรียน นกัศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 

- 179 

57 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน   
ปงบประมาณ  2566 

50,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

182 

58 โครงการจัดทำคูมือนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2566  25,000 185 

 



(6) 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ) 

ท่ี โครงการ 
จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

59 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักเรียน
นักศึกษาใหมอาชีวประมงและทวิภาคี 
ประจำปการศึกษา 2566 

15,000 188 

60 โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติด  
ของนักเรียนนักศึกษา ปงบประมาณ  2566 

10,000 191 

61 โครงการตรวจสุขภาพประจำปของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 

- 194 

62 โครงการจัดหายา เครื่องมือและเวชภัณฑจำเปนพ้ืนฐาน 
ประจำปงบประมาณ 2566 

18,000 196 

63 โครงการจัดซ้ือ บำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำดื่ม - 198 
64 โครงการโภชนาการสำหรับนักเรียนภายใตโครงการ

อาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปงบประมาณ 2566 

- 200 

65 โครงการเตรียมความพรอมหอพักนักเรียน 
ภายใตโครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ประจำปการศึกษา 2566 

50,000 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

202 

66 โครงการปรับปรุงโรงครัว ภายใตโครงการอาชีวะ  
อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำปการศึกษา 2566 

- 204 

67 โครงการติดตามภาวะผูมีงานทำท่ีเขาสูตลาดแรงงานและ
การศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2565 

- 206 

68 โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา 
ปงบประมาณ  2566 

10,000 209 

69 โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  
ประจำปการศึกษา 2565 

8,000 212 

70 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

- 215 

71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการพัฒนา  
(Organization Development : OD) 

53,700 218 

72 โครงการเตรียมความพรอมการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) 
ของขาราชการครู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- 221 

 



(7) 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ) 
 

ท่ี โครงการ 
จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

73 โครงการ จัดหา พัฒนาครูและบุคลากรวิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท 

- 223 

74 โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุน 
เพ่ือคืนครูใหผูเรียน 

117,600 
(งบสนับสนุน/

รายจายอ่ืน) 

226 

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย 50,000 228 
76 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 100,000 231 
77 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 100,000 234 
78 โครงการจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง งานอาคารสถานท่ี 100,000 237 
79 โครงการปรับปรุงซอมแซมสำนักงานอาคารสถานท่ี  - 240 
80 โครงการบำรุงรักษาปาลมน้ำมัน 30,000 242 
81 โครงการจัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ  

(งานบัญชี และงานการเงิน) 
10,000 244 

82 โครงการพัฒนาและบริการงานเอกสารการพิมพ 150,000 247 
83 โครงการจัดหาครุภัณฑงานบริหารงานท่ัวไป 5,000 249 
84 โครงการจัดซ้ือน้ำมันเชื้อเพลิง 250,000 251 
85 โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร 72,000 253 
86 โครงการซอมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ 100,000 255 
87 โครงการซอมบำรุงรักษารถยนตราชการ 150,000 257 
88 โครงการจัดซ้ือ/ซอม วัสด-ุครุภัณฑในงานทะเบียน - 259 
89 โครงการจัดทำบัตรนักเรียนนักศึกษา 20,000 263 
90 โครงการการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 

แกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
20,000 265 

91 โครงการสรางและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน  
สถานประกอบการ และภาคีเครือขาย 
ท้ังในและตางประเทศ 

10,000 270 

92 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา)   
พ.ศ. 2566 – 2570 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  
ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2567 

40,000 275 

 



(8) 
 

เรื่อง/รายการ (จำนวนเงินท่ีขออนุมัติเพ่ือรอการจัดสรรงบประมาณ)  

ท่ี 
โครงการ จำนวนเงินท่ีไดรับ

การพิจารณา 
(บาท) 

หนา 

93 โครงการพัฒนาการใชงานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) 

10,000 281 

94 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือขายและ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

54,668 285 

95 โครงการสงเสริมพัฒนางานวิจัย สัมมนา สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม ของครู นักศึกษา ปการศึกษา 2566 

23,000 288 

96 โครงการสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยของวิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท ประจำปการศึกษา 2566 

10,000 292 

97 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 20,000 296 
98 โครงการศึกษาดูงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา 
50,000 298 

99 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ”  301 
100 โครงการจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ ครุภัณฑ และปรับปรุง

สำนักงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
 304 

101 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑงานสงเสริมผลผลิตการคาและ
ประกอบธุรกิจ 

 307 

102 โครงการผลิตและจำหนายอาหารปลอดภัย  5,000 309 
103 โครงการผลิตและจำหนายปลาสวยงาม 10,000 311 
104 โครงการเลี้ยงกุงขาวปลอดภัย 1 ไร 1 ลาน ในรูปแบบ 

SMART FARM 
1,000,000 315 

105 โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

50,000 318 

106 โครงการจัดซ้ือจัดหาและซอมแซมวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ
กับการประชาสัมพันธ 

25,000 321 

107 โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 30,000 324 
108 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 20,000 327 
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1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสูสมรรถนะวิชาชีพ 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 1.  นายณรงคศักดิ์ ปณวรรณ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
   2.  นางสาวเอมอร สวางพงศ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
   3.  นางสาวแพรวพรรณราย ไชยรักษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
   
2. ลักษณะโครงการ 
    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

•  พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธฯท่ี 2  ตัวบงชี้ท่ี 1.2   ตัวบงชี้ท่ี 1.5 

•     พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธฯท่ี 2  ตัวบงชี้ท่ี 6.1 
  ความสอดคลองกับนโยบาย 
   มาตรฐานที ่ 1 ขอกำหนดที ่ 1.3 ตัวบงช ี ้ท ี ่  3 ร อยละของผู  เร ียนที ่ม ีท ักษะ 
ในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
ตามพันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานการประมง และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที ่เปนภาษาตางประเทศไดระบุถึงความสำคัญ 
ของการฝกใหผูเรียนภาษาอังกฤษมีทักษะ ดังนั้นขบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรมีความ
หลากหลายมากขึ้น การจัดใหมีกิจกรรมใหผูเรียนตามความตองการและความสามารถทางดานภาษา
ของผูเรียนเองซ่ึงจะนำไปสูการคิดท่ีมีระบบ และชวยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูในดานตางๆ  
 
5. วัตถุประสงคของโครงการ 
 5.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อานและเขียนภาษาอังกฤษตามสมรรถนะวิชาชีพ 

5.2  เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีใหแกนักเรียนนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ 
5.3  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา  

 
6. เปาหมาย 

6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
     6.1.1. นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจเขารวมโครงการ  จำนวน  300 คน 
     6.1.2. นักเรียน นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติจริงในการพูดภาษาอังกฤษตามสมรรถนะวิชาชีพ  80 % 
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6.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักเรียน นักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามสมรรถนะวิชาชีพได 
6.2.2. นักเรียน นักศึกษากลาแสดงออก และมีความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 ข้ันตอนการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7.2 ระยะเวลาดำเนินการ 

ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. ดำเนินโครงการ             
3. ประเมินผล
โครงการ 

            

4. สรุปผล             
  
 7.3 พ้ืนท่ีดำเนินการ  

- วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

ดำเนินการตามโครงการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปและรายงานผล 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 
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8. งบประมาณในการดำเนินการ  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   20,000  บาท  ไดแก 
  8.1 กิจกรรม Morning talk  เปนเงิน   1,000  บาท 
 8.2 กิจกรรม Christmas   เปนเงิน  4,000 บาท 
 8.3 กิจกรรม อบรม English Camp  เปนเงิน   15,000 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อานและเขียนภาษาอังกฤษตามสมรรถนะ
วิชาชีพ 

- นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีใหแกนักเรียนนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชา
ภาษาตางประเทศ 

- นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา  
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 - ทำแบบประเมินผลการจัดโครงการ 
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2. โครงการเชิญผูเช่ียวชาญและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    
   นางกรวิกา  ศรีวัฒนวรัญู 
  นายประทีป  สองแกว 
  นางสุปราณีย  ธัญญรัตน 
  นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
     สูมาตรฐานสากล 
    ประเด็นยุทธศาสตร 4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
     กลยุทธ พัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
   ประกันคุณภาพฯ : ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  
          4.2 ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร การประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้ำ จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากสัตวน้ำบางชนิดเปนการลงทุนต่ำใหผลตอบแทนระยะเวลาสั้น 
เกษตรกรที่มีพื้นที่นอย มีรายไดนอย สามารถทำได สวน สัตวน้ำบางชนิดมีการลงทุนสูง มีราคาแพง สามารถ
สงออกขายตลาดตางประเทศ สรางรายไดใหกับประเทศปละหลายลานบาท  ซึ่งในปจจุบันนี้ การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำไดมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย  โดยภาคเอกชนก็มีความพรอมในการดำเนินกิจการตั้งแตตนน้ำ  
กลางน้ำ ปลายน้ำ  ดังนั้น  การจัดการศึกษาใหประสพผลสำเร็จจำเปนจะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการ
เชิญปราชญ  หรือผูเชี่ยวชาญในอาชีพมาใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาชีพ ใหมีความยั่งยืนตอไป 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานมาตรฐานและเกณฑการสงสัตวน้ำ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
 5.4 เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนและนักศึกษา  จำนวน  200  คน 
     6.1.2 คณะครู   จำนวน   20  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียน นักศึกษาและคณะครูมีความรู 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
รายละเอียดกิจกรรม ข้ันตอน ปริมาณงาน สถานท่ีดำเนินงาน  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. ดำเนินโครงการ             
3. ประเมินผลโครงการ             
4. สรุปผล/เขียนรายงาน             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 8.1 คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ12 ชม.ๆละ 600  เปนเงิน  14,400  บาท 
 8.2 คาอาหารและอาหารวาง 200 คน    เปนเงิน 21,000 บาท 
 8.3 คาปายไวนิลโครงการฯ     เปนเงิน   600  บาท 
 8.4 คาวัสดุอ่ืนๆ       เปนเงิน  5,550 บาท 
     รวมเปนเงิน     41,550  บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ผูเรียนมีความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
9.2 ผูเรียนมีความรูดานมาตรฐานและเกณฑการสงออกสัตวน้ำ 
9.3 ผูเรียนมีความรูดานการประกอบธุรกิจ 
9.4 ผูเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการดำเนินงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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3. โครงการฝกอบรมนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ในหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจำเรือ 
และหลักสูตรลูกเรือเขายามฝายเดินเรือ ตามมาตรฐานองคกรทางทะเลระหวางประเทศ  

(RATING FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH COURSE)  
เตรียมความพรอมผูเรียนกอนเขาสูสถานประกอบการ (Re-skill  Up-skill and New-skill) 

 
1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ   
  แผนกวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ใชงบประมาณ กรอ.อศ. กลุมอาชีพพาณิชยนาวี) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. 

พันธกิจที ่  1 ผล ิตและพัฒนากำล ังคนดานว ิชาช ีพเกษตรและประมงแนวใหม  
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนากำลังคน (นักศึกษา) 
 กลยุทธ ท่ี 2 : พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาบุคลากร (ผูสอน/ผูสนับสนุน) 
 กลยุทธ ท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะครูผูสอน 
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษา 
และการฝกอบรมวิชาชีพ 
  อ่ืนๆ (ถามี) วิสัยทัศนของ อ.กรอ.อศ.กลุมอาชีพพาณิชยนาวี 

พันธกิจท่ี2. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูประจำการ ครูฝกในสถานประกอบการ 
และนักศึกษาใหม ีสมรรถนะทางวิชาชีพ (Hard skill) และทักษะทางดานอารมณและส ังคม  
(Soft Skill) ซึ ่งเปนทักษะที ่จำเปนมากตอการทำงานในอนาคต และเปนไปตามความตองการ 
ของสถานประกอบการอยางแทจริง 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการเดินเรือนั้น นอกจากจะตองใชเรือที่เหมาะสมและพรอมที่จะเดินทะเลแลว 

เรือยังตองประกอบดวย แรงงานทางทะเลหรือคนท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจำเรือบนเรือท่ีเปนคนประจำเรือ 
(Seafarer) ซึ่งหมายถึง ลูกจางที่ตกลงรับทำงานใหแกนายจางตามสัญญาจางแรงงาน ที่กำหนดให
ลูกจางตองเดินทางไปกับเรือเดินทะเลเพื่อทำงานบนเรือ ตลอดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจาง  
โดยในเรือประเภทตางๆ ก็มีความตองการคนประจำเรือที่มีความรูความสามารถและประสบการณ 
ตางกันออกไป เช น เร ือเดินทะเลระหวางประเทศ ตองการคนประจำเร ือ รวมทั ้งมีความรู 
ดานภาษาตางประเทศ 
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คนประจำเร ือ.(Seafarer) ตามความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับ 
Merriam-Webster หมายถึง บุคคลที ่ทำงานหรือทองเที ่ยวไปกับเรือในทะเล (Someone who 
travels on a boat or ship on the sea) โดยทั ่วไปแลว จะหมายถึง บุคคลที ่ทำงานอยู บนเรือ 
เดินทะเล 

ว ิทยาล ัยประมงติณสูลานนท ได จ ัดให น ักศ ึกษาเข าร ับการฝ กงานร วมกับ 
สถานประกอบการเพื่อใหผู เรียนไดมีความรูและประสบการณ ในการปฏิบัติงานจริง โดยในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    (ปวส.) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดจัดการเรียนการสอน 
ในแผนกวิชาการเดินเรือ สาขางานการเดินเรือ ในการจัดการเรียนการสอนดังกลาว นักศึกษา
จำเปนตองผานการฝกอบรม ในหลักสูตรพื ้นฐานคนประจำเรือ ตามมาตรฐาน STCW 2010  
จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบดวย   

1. Fire Prevention and Fire Fighting 
2. Personal Safety and Social Responsibilities 
3. Elementary First aid 
4. Personal Survival Techniques 
5. Security awareness Training For all seafarers 
6. Security Training for Seafarers with Designated 
7. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast 

Rescue Boats 
  ในการน ี ้แผนกว ิชาการเด ินเร ือ ได ร ับคำแนะนำจากสถานประกอบการส วนใหญ   
ที่รับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ  เห็นควรใหนักศึกษามีความรู 
ความเขาใจของการเขายามเดินเร ือขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกวา ตามหัวขอที ่ระบุไว 
ตามมมาตรฐาน STCW (Standard for Training, Certification and Watchkeeping) A-II/4 และ
ผานการสอบประกาศนียบัตรลูกเรือเขายามฝายเดินเรือจากกรมเจาทา  เพื่อจักไดมีความกาวหนา 
ในงานอาชีพและมีรายไดสูงข้ึน ประกอบดวยรายวิชา  ดังนี้ 

1. วิชาคำสั่งถือทายดวยภาษาอังกฤษเดินเรือ (Steer the ship and also comply 
with helm orders in the English language) 

2. ว ิชาการเขายามสะพานเดินเร ือ (Keep a proper look-out by sight and 
hearing) 

3. วิชาการสนับสนุนขอมูลเพื ่อเฝาระวัง และการควบคุมเรืออยางปลอดภัย 
(Contribute to monitoring and controlling a safe watch) 

4. วิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน และระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน (Operate emergency 
equipment and apply emergency  procedures) 

ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานเรือของนักศึกษาสาขาวิชา 
การเดินเรือ แผนกวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จึงไดจัดโครงการโครงการฝกอบรม
นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ในหลักสูตรพื ้นฐานคนประจำเรือ และหลักสูตรลูกเรือเขายาม 
ฝายเดินเรือ ตามมาตรฐานองคกรทางทะเลระหวางประเทศ (RATING FORMING PART OF A 
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NAVIGATIONAL WATCH COURSE) เตร ียมความพรอมผ ู  เร ียนกอนเข าส ู สถานประกอบการ  
(Re-skill  Up-skill and New-skill) เพ ื ่อให ผ ู  สำเร ็จการศ ึกษาตามหล ักส ูตร ผ านการสอบ
ประกาศนียบัตรลูกเรือเขายามฝายเดินเรือจากกรมเจาทา  จักไดมีมีรายไดสูงขึ้นและความกาวหนา 
ในงานอาชีพตอไป 

 

5. วัตถุประสงค  
 5.1  เพื่อจัดการฝกอบรมนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ในหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเรือ 
และหลักสูตรลูกเรือเขายามฝายเดินเรือ ตามมาตรฐานองคกรทางทะเลระหวางประเทศ (RATING 
FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH COURSE) เตรียมความพรอมผู เรียนกอนเขาสู
สถานประกอบการ (Re-skill  Up-skill and New-skill) 
 5.2 เพื ่อใหนักศึกษาเปนผู มีคุณสมบัติสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู 
ผูทำการในเรือระดับลูกเรือฝายเดินเรือ จากกรมเจาทา  
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือเขารับการอบรมฝกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 22 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักศึกษามีความรูตรงตามขอบังคับของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการ
ฝกอบรมการออกประกาศนียบัตรและการเขายามของคนประจำเรือ STCW 2010 Section A-II/4 
                6.2.2 นักศึกษาผานการฝกอบรมตามโครงการฯ มีความรูความเขาใจของการเขายาม
เดินเรือขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกวา ตามหัวขอท่ีระบุไวตามหลักสูตร A-II/4  
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 

 7.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.1.2 ดำเนินโครงการระหวางเดือน ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566    
 7.1.3 ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานคนประจำเรือ 5 หลักสูตร โดยศูนยฝกพาณิชยนาวี 
  7.1.4 ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรลูกเรือเขายามฝายเดินเรือ 
  7.1.5 ดำเนินการฝกภาคปฏิบัติทางทะเล 
  7.1.6 การสอบประกาศนียบัตรผูทำการในเรือ กับกรมเจาทา 
  7.1.5 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ 

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
7.2.1 ดำเนินการระหวางเดือน ตุลาคม 2565  -  กันยายน 2566    
7.2.2 ดำเนินการฝกอบรม ณ ศูนยฝกพาณิชยนาวี  กรมเจาทา  ตำบลบางดวน 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
7.2.3 ดำเนินการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลบนเรือวิสูตรสาคร หรือ เรือสาครวิสัย   

กรมเจาทา 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 

  
  

คาใชจาย 
จำนวน
(คน) 

อัตรา
(บาท/
คน) 

วัน ครั้ง 
รวมเปน

เงิน 

ผูรับผิดชอบ
คาใชจาย 

1 คาฝกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานฯ 13 3,500 10 - 45,000 ผูปกครอง 
รับผดิชอบ  
โดยมสีถาน

ประกอบการ
บางแหงให

ทุนการศึกษา  
ท้ังลักษณะ 

ทุนกูยืมผูกพัน
กับรายได 
จากการฝก

ประสบการณ
วิชาชีพ  และ
ทุนการศึกษา

ผูกพันกับ
ระยะเวลา 
การทำงาน 

ใชทุน   
แลวแตกรณ ี

2 คาอาหารนักศึกษา ( 3 ม้ือ) 13 140 90 - 163,80
 3 คาฝกอบรมหลักสูตรลูกเรือ 13 6,000 - - 78,000 

4 คาใชจายในการฝกภาคทะเล 13 10,000 60 - 130,00
 5 หนังสือรับรองฝกปฏิบัติทางทะเล 13 20 - - 260 

6 คาธรรมเนียมสัญญาคนประจำเรือ 13 100 - - 1,300 
7. คา training record book 13 220 - - 2,860 
8. คาหลักสูตรเรือชูชีพและเรือ

 
13 1,300 - - 16,900 

9. หลักสูตรพ้ืนฐานการรักษาความ
ปลอดภัย 

13 500 - - 6,500 

10. หลักสูตรพ้ืนฐานเรือบรรทุก
น้ำมันและสารเคมี 
 
 
 

13 2,000 10 - 26,000 

11. คาใชจายในการเดินทางไปราชการของครู (ไปสง น.ศ./นิเทศ/รับกลับ)  
ประกอบดวย 

 

วิทยาลัย
รับผิดชอบ 
โดยเบิกจาย

ตามจริง 
ตามระเบียบ

ราชการ 

1) คาพาหนะเดินทาง(ไป-กลับ) (ครัง้ละ 1) 2,800  6 16,800 

2) คาเบี้ยเลี้ยงครู (ครัง้ละ 1) 240 6 6 8,640 

3) คาท่ีพักครู (เหมาจาย) (ครัง้ละ 1) 600 5 6 18,000 

4) คาใชจายอ่ืน     398 

12. คาพาหนะเดินทาง นักศึกษา 13 734 - - 9,542 

รวมคาใชจายท้ังส้ิน 524,00
 

 

ผูปกครองรับผิดชอบภายใตความรวมมือสถานประกอบการ 470,62
 

 

ขอใชเงินงบประมาณจากสถานศึกษา 53,380  
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
            9.1 นักศึกษา สอบประกาศนียบัตรไดตามบังคับของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวย
มาตรฐานการฝกอบรมการออกประกาศนียบัตรและการเขายามของคนประจำเรือ STCW 2010 
Section   A-II/4 

 9.2 นักศึกษา ไดฝกประสบการณวิชาชีพในเรือกลเดินทะเล กับสถานประกอบการที ่มี
มาตรฐาน และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ ตามเปาหมายของหลักสูตร 

 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  นักศึกษาสาขาว ิชาการเด ินเร ือ จำนวน 13 คน ผานการฝ กอบรมตามหลักส ูตร 
ลูกเรือเขายามฝายเดินเรือ  
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ จำนวน 13 คน ท่ีผานการฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเรือเขายาม 
ฝายเดินเรือ  ไดฝกประสบการณวิชาชีพในเรือกลเดินทะเล  กับสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน  และ
มีความกาวหนาทางวิชาชีพ  ตามเปาหมายของหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

12.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
12.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
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4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการประเมินความรู การสอบความรู  
และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     แผนกวิชาการเดินเรือ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ (ระบ)ุ  ...................................................................... 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ)  ...................................................................... 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา  (พ.ศ.2564-2566) (ระบ)ุ  
  พันธกิจท่ี  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
    กลยุทธ ท่ี   ...................................................................... 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวดั (ระบุ)  ...................................................................... 
  อ่ืนๆ (ถามี/ระบุ)      ...................................................................... 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีการจัดการเรียนการสอน  
กลุมอาชีพพาณิชยนาวีเปนกลุมอาชีพท่ีเก่ียวของกับการเดินเรือ การควบคุมเรือ เพ่ือการขนสง การทำ
การประมง การบริการดานการทองเที่ยวตางๆ มีอาชีพที่เกี่ยวของในเรือประกอบดวย คนประจำเรือ
ในระดับตางๆ เชน กลาสี ผูทำอาหารในเรือ นายทายเรือ นายประจำเรือ ชางกลเรือ ตนเรือ ตนกล 
และกัปตันเรือ เปนตน ซึ่งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีหลักสูตร 
ที่เกี่ยวของกับอาชีพในเรือดังกลาวทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดแก หลักสูตรประมง
ทะเล เปนตน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดแก หลักสูตรการเดินเรือ 
หลักสูตรชางกลเรือ เปนตน 

ท้ังนี้เพ่ือใหสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน กลุมอาชีพพาณิชยนาวี มีบุคลากรท่ีมี
ความรูความเขาใจในการประเมินความรู การสอบความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการ
ในเรือ เทคนิคการสอน วิธีการ  ผูสอน มี ความรูความสามารถในแตละรายวิชา และเปนไปตาม 
ท่ีกำหนดในหลักสูตรตนแบบขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO model courses) โดยตอง
แสดงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับคุณวุฒิ ระดับการศึกษาและการฝกอบรม ควรจะตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรการประเมินความรู การสอบความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO 
model course 3.12) ตามขอบังคับของกรมเจาทา 
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5. วัตถุประสงค 
จัดฝกอบรมการพัฒนาครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ  หลักสูตรการประเมินความรู การสอบ

ความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) ตามมาตรฐาน 
กรมเจาทา  
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ เขารับฝกอบรมหลักสูตรการประเมินความรู การสอบ
ความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) จำนวน 4 คน   

6.1.2 ครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ  ผานการอบรมตามหลักสูตรการประเมินความรู การสอบ
ความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) จำนวน 70 ชั่วโมง  
( 11 วัน )  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษาที่สอนในดานกลุมอาชีพพาณิชยนาวีไดผานการอบรมตาม
หลักสูตรการประเมินความรู การสอบความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model 
course 3.12) รอยละ 100 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ลำดับ กิจกรรม 
ปงบประมาณ  2566 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ             
7.2 แตงตั้งคำสั่งกรรมการ             

7.3 
จัดประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการและประชาสัมพันธ  
การฝกอบรม 

            

7.4 ดำเนินงานตามโครงการ             

7.5 ประเมินผลและสรุปผล             

7.6 รายงานผลและเผยแพร             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
   

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 ครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ 
9.2 ครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ มีความรูความเขาใจตามหลักสูตรการประเมินความรู 

การสอบความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) 
 

10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
10.1 ครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ เขารวมการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 4 คน 
10.2 ครูผู สอนสาขาวิชาการเดินเรือ ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรการประเมินความรู  

การสอบความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) 
 

11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
ครูผูสอนสาขาวิชาการเดินเรือ ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรการประเมินความรู การสอบ

ความรู และการออกประกาศนียบัตรของผูทำการในเรือ (IMO model course 3.12) ไปประยุกตใช
ในการจัดการเรียนรู  และนำผลการอบรมไปใชในการขออนุมัติหลักสูตรตอกรมเจาทา 

 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

12.1 เครื่องมือประเมินผล : แบบทดสอบหลังเรียน 
12.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
 
 
 

คาใชจาย บาท คน วัน รวมเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 คาลงทะเบียน 9,000 4 - 36,000 

ขออนุมัติ
เฉลี่ยจาย

ทุกรายการ
ตามจริง 

2 คาท่ีพัก  600 4 9 21,600 
3 คาอาหารกลางวัน 80 4 9 2,880 
4 คาเบี้ยเลี้ยง 160 4 10 6,400 
5 คาพาหนะ (เหมาจายโดยประมาณ) 2,200 4 - 8,800 

รวมท้ังส้ิน (เจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 71,680  
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5. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015  
เพ่ือรับรองสถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     แผนกการเดินเรือ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ (ระบุ)  ...................................................................... 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ)  ...................................................................... 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา  (พ.ศ.2564-2566) (ระบุ)  
  พันธกิจท่ี  1. ผล ิตและพัฒนากำล ังคนดานว ิชาช ีพและเทคโนโลยี ให ม ีค ุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
    กลยุทธ ท่ี   ...................................................................... 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ)  ...................................................................... 
  อ่ืนๆ (ถามี/ระบุ)      ...................................................................... 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีการจัดการเรียนการสอน กลุมอาชีพ
พาณิชยนาวีเปนกลุมอาชีพที่เกี ่ยวของกับการเดินเรือ การควบคุมเรือ เพื่อการขนสง การทำการ
ประมง การบริการดานการทองเที่ยวตางๆ มีอาชีพที่เกี่ยวของในเรือประกอบดวย คนประจำเรือ 
ในระดับตางๆ เชน กลาสี ผูทำอาหารในเรือ นายทายเรือ นายประจำเรือ ชางกลเรือ ตนเรือ ตนกล 
และกัปตันเรือ เปนตน ซึ่งสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีหลักสูตร 
ที่เกี่ยวของกับอาชีพในเรือดังกลาวทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไดแก หลักสูตรประมง
ทะเล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดแก หลักสูตรการเดินเรือ หลักสูตรชางกลเรือ  
เปนตน 

 ท้ังนี้เพ่ือใหสถานศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอน กลุมอาชีพพาณิชยนาวี ไดเปนท่ียอมรับ
สูมาตรฐานสากล ตามขอบังคับของกรมเจาทา ทางกรมเจาทาจึงไดมีขอกำหนดใหสถานศึกษา 
ท่ีจัดการเรียนการสอนดานพาณิชยนาวี จะตองดำเนินการจัดทำ และการไดการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 : 2015 เปนการพัฒนาการทำงานในองคกรอยางเปนระบบ มีความสม่ำเสมอและตอเนื่อง 
เพิ่มความนาเชื่อถือ และไดรับการรับรองความเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น อีกทั้ง เปนการเตรียม 
ความพรอมรองรับการประเมินสถานศึกษาจากกรมเจาทา การพัฒนาศักยภาพและทักษะ
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ประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงของผูเรียน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสถานศึกษา และ
หลักสูตรไดรับการรับรองจากกรมเจาทา 

 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื ่อจ ัดทำ Project Plan ISO 9001 : 2015 ของแผนกวิชาการเดินเร ือ ว ิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท  
 5.2 เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สำหรับการขอรับรอง
สถานศึกษา และหลักสูตรจากกรมเจาทา 
 5.3 เพื ่อจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ กับสถานศึกษา/สถาน
ประกอบการในการใชทรัพยากรรวมกัน สำหรับการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเดินเรือ 
 5.4 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน และขอกำหนดของกรมเจาทา 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนทไดรับการรับการจากมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015  
เพ่ือรับรองสถานศึกษา และหลักสูตรการเดินเรือ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.11 วิทยาลัยประมงติณสูลานนทได Project Plan ISO 9001 : 2015  ของแผนกวิชา 
การเดินเรือ จำนวน 1 แผน 

6.1.2 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จำนวน 1 แผนก 
6.1.3 จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ สถานศึกษา/สถาน

ประกอบการ กับหนวยงานอื ่น ในการใชทรัพยากรรวมกัน สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
ของสาขาวิชาการเดินเรือ ไมนอยกวา 2 แหง 

6.1.4 สภาพแวดลอมของแผนกวิชาการเดินเรือ จำนวน 3 อาคาร ไดรับการปรบัปรุง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 Project Plan ISO 9001 : 2015  ไดมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ของแผนก
วิชาการเดินเรือ 

6.2.2 ว ิทยาล ัยประมงต ิณส ูลานนท   ได ร ับรองมาตรฐาน ISO 9001 :  2015  
โดยหนวยงานการรับรองของมาตรฐาน ISO  

6.2.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกันสำหรับการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชาการเดินเรือ เปนไปอยางมีคุณภาพ 

6.2.4 สภาพแวดลอมของแผนกวิชาการเดินเรือ มีความเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม 
  



(16) 
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 ข้ันเตรียม (Planning/P) 
   7.1.1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
   7.1.1.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
   7.1.1.3 จัดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนดำเนินงาน 
  7.1.2 ข้ันปฏิบัติ/ดำเนินการตามโครงการ (Doing/D) 
   7.1.2.1 แจงกำหนดการดำเนินโครงการ 
   7.1.2.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝกอบรม 
   7.1.2.3 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
  7.1.3 ข้ันตรวจ/ติดตาม (Checking/C) 
   7.1.3.1 ตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานระหวางการดำเนินโครงการและสถานท่ี
ดำเนินการ 
  7.1.4 ข้ันประเมินผล (Act/A) 
   7.1.4.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 7.1.4.2 รายงานผลการดำเนินงานเสนอตอวิทยาลัย  
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
   

ลำดับ คาใชจาย จำนวนเงิน 
1. คาตรวจประเมิน 2 ครั้ง  70,000 
2. คาวัสดุเตรียมความพรอมรับตรวจประเมิน 30,000 
 รวมเปนเงิน (หนึ่งแสนบาทถวน) 100,000 

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 นักศึกษา จำนวน 30 คน ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรคนประจำเรือ จำนวน 8 หลักสูตร 
และผานการฝกอบรมทุกหลักสูตร 

9.2 นักศึกษา และบุคลากรครูเกิดความรูความสามารถตรงตาม STCW 2010 และสามารถ
ปฏิบัติงานบนเรือไดตามกำหนดของกรมเจาทา 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 สาขาวิชาการเดินเรือ ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเรือเขายามฝายเดินเรือ 
  
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 นักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ ท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปวส. สาขาวิชาการเดินเรือ  มีสิทธิ์
สอบประกาศนียบัตรความรูผูทำการในเรือ  ตามมาตรฐานกรมเจาทา 
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12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
12.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
12.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
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6. โครงการฝกอบรมปรับพ้ืนฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะชาวเรือ  
ของผูเรียนสาขาวิชาการเดินเรือ ภายใตหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (Re-Skill /Up-Skill/New-Skill)   

ประจำปงบประมาณ 2566 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ : แผนกวิชาการเดินเรือ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ ................................................... 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. 
  พันธกิจที ่  1 ผล ิตและพัฒนากำล ังคนดานว ิชาช ีพและเทคโนโลยี ให ม ีค ุณภาพสู
มาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 พันธกิจท่ี 4 ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรู และขยายเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร การขยายเครือขายความรวมมือ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ.  
 พันธกิจที่ 1 จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน มุงตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
  พันธกิจที่ 5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ 
  ยุทธศาสตรที ่ 1 การจัดการศึกษาเพื ่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 
       1.3 สรางความเขมแข็งระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนและมีคุณภาพ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................. 
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จากการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจัดใหมีการเรียน 

การสอนในสาขาวิชาการเดินเรือ ซึ่งนักศึกษาจะตองเปนผูมีความอดทน มีสุขภาพรางกายและจิตใจ 
ที่เขมแข็ง มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะแกการทำงานในสายการเดินเรือที่ตองปฏิบัติงานดวยความเขมแข็ง 
ทามกลางแรงกดดันอยางมาก ทั ้งจากสภาพคลื ่นลมแรง ความยากลำบากในการทำงาน และ 
ความคิดถึงบุคคลทางบาน โดยมีคาตอบแทนที่มากกวาการทำงานบนบก และเปนรายไดที ่ไดรับ 
การยกเวนภาษี ทั ้งนี ้นักศึกษาจะตองผานการฝกหัดศึกษาทั ้งสภาพรางกาย จิตใจ บุคลิกภาพ  
ตลอดจนประเพณีชาวเรอืที่ควรยึดถือปฏิบัติเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคมไดอยางเปนสุข 
หากนักศึกษาแผนกวิชาการเดินเรือไดรับการฝกอบรม ใหเปนผูมีสภาพรางกายจิตใจที ่แข็งแรง  
มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมแกการทำงานในเรือ ตลอดจนประเพณีชาวเรือท่ียึดถือปฏิบัติเพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพสังคมไดอยางเปนสุข  จะทำใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในเรือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และประสบความสำเร็จในชีวิตการเปนอาชีพชาวเรือ 
  แผนกว ิชาการเด ินเร ือ ว ิทยาล ัยประมงติณสูลานนท เล ็งเห ็นความสำคัญ 
ของคุณลักษณะ และทักษะชาวเรือ ของผูเรียนสาขาวิชาการเดินเรือ  ใหระเบียบวินัยในตนเอง และ
สวนรวม จึงจัดทำโครงการฝกอบรมปรับพื ้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะชาวเรือ  
ของผูเรียนสาขาวิชาการเดินเรือ รุนแรกเขาปการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความ
สามัคคี ระเบียบวินัย ความอดทน สุขภาพรางกายและจิตใจที ่เขมแข็ง เหมาะแกการทำงาน 
ในสายการเดินเรือท่ีตองปฏิบัติงานดวยความเขมแข็ง  ทามกลางแรงกดดันอยางยิ่ง  
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื ่อสรางเสริมประสบการณความรู ด านทักษะชาวเรือ ใหกับนักศึกษา สาขาวิชา 
การเดินเรือ 
 5.2 เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่ 1  
มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรูความชำนาญดานชาวเรือ ความอดทน และประเพณีชาวเรือ
ท่ีเหมาะสม สามารถนำความรูท่ีไดจากการฝกมาใชในชีวิตประจำวัน.และประยุกตใชในวิชาชีพ 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ ผูเขารับการฝกอบรม จำนวน  65 คน 
  6.1.1 จัดการฝกอบรมปรับพื ้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะชาวเรือ 
ชั้นปท่ี 1 รุนแรกเขา ปการศึกษา 2565  จำนวน  13 คน 
  6.1.2 จัดการฝกอบรมปรับพื ้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะชาวเรือ 
ชั้นปท่ี 1 รุนแรกเขา ปการศึกษา 2566  จำนวน  30 คน 
  จัดการฝกอบรมปรับพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะชาวเรือชั้นปที่ 2  
รุนแรกเขา ปการศึกษา 2565  จำนวน  22 คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ  
  นักศึกษาท่ีผานการฝกตามโครงการฯ เปนผูมีสภาพรางกาย จิตใจ ท่ีแข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีดี
เหมาะสมแกการทำงานในเรือ มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในวิชาชีพชาวเรือ  
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 

ลำดับ กิจกรรม 

ปงบประมาณ  2566 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ป 2565 ป 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ             
7.2 แตงตั้งคำสั่งกรรมการ             
7.3 จัดประชุมวางแผน 

การดำเนินโครงการและ
ดำเนินการฝกอบรม 
ตามแผนฯ 

            

7.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ  
แนะแนวศึกษาตอ  
ในหนวยทหารตางๆ 
ตามท่ีไดรับ 
การประสานงานตอบรับ 

            

7.5 ประเมินผลและสรุปผล             

7.6 รายงานผลและเผยแพร             

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566  
   7.2.2 สถานท่ีท่ีใชในการฝก 

   (1) อาคารหนวยฝกนักเรียนเดินเรือ     วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
    (2) อาคารรัฐบุรุษ   วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
   (3) บอบริหารจัดการน้ำฯ   วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 คาตอบแทน 

1.1 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ ของครูผูควบคุมนักศึกษาหอพัก 
 ( ภาคเรียนท่ี 1 ) 18 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 4 ชม.  
รวม  360 ชม. ชม.ละ 50 บาท  

 
18,000 

1.2 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ ของครูผูควบคุมนักศึกษาหอพัก  
( ภาคเรียนท่ี 2 ) 18 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 4 ชม.  
รวม  360 ชม. ชม.ละ 50 บาท  

18,000 

2 คาวัสดุฝกอบรม  ประกอบดวย 
2.1 หมอนหนุน ขนาดมาตรฐาน จำนวน 30 ลูก  
ลูกละ 250 บาท (7,500) 
2.2 สีเคลือบแข็งทนกัดกรอน  2 ชุด ชุดละ  1,250 บาท  (2,500) 
2.3 แปรงทางสีขนาด 1 นิว้  จำนวน 30 ดัน  อันละ 15 บาท  (450) 
2.4 วัสดุอ่ืนๆ (1,550) 

12,400 

3. คาครุภัณฑสนับสนุนการฝกอบรม 
3.1 ตูเหล็กทึบบานเปด 2 x 4 ฟุต  พรอมราวแขวนผา  จำนวน 2 หลัง  
หลังละ 4,800 บาท 

 
9,600 

รวมเปนเงิน (หาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 58,000 
  หมายเหตุ  ขออนุมัติเฉลี่ยจายทุกรายการตามจริง 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1. นักศึกษาเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ มีความรูพื้นฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
เปนผูมีสภาพรางกาย จิตใจ ท่ีแข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมแกการทำงานในเรือ มีเจตคติ และกิจ
นิสัยท่ีดีในวิชาชีพชาวเรือ ทักษะชาวเรือ 

9.2. นักศึกษาท่ีเขารับการฝกอบรมตามโครงการฯ มีประสบการณความรูดานทักษะชาวเรือ 
 

10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
10.1 นักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 มีสมรรถนะตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

(Re-Skill /Up-Skill/New-Skill)  ระดับผูปฏิบัติตามหลักสูตร “พ้ืนฐานนักเรียนเดินเรือ” 
10.2 นักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 มีสมรรถนะตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

(Re-Skill /Up-Skill/New-Skill)  ระดับผูนำ หลักสูตร “พ่ีเลี้ยงนักเรียนเดินเรือ” 
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11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 11.1 นักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณ 
จากการฝกปฏิบัติตามหลักสูตร “พ้ืนฐานนักเรียนเดินเรือ” ไปประยุกตใชในการศึกษาเลาเรียน 
 11.2 นักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สามารถนำความรู ทักษะ และประสบการณ 
จากการฝกปฏิบัติตามหลักสูตร “พี่เลี้ยงนักเรียนเดินเรือ” ไปประยุกตใชในฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ  
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

12.1 เครื่องมือประเมินผล : แบบทดสอบหลังเรียน 
12.2 ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3 ประเมินการจัดกิจกรรม: ผูเขารวมโครงการ 
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7. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการ 
ของหนวยงานสถานประกอบการ 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  
   ประเด็นยุทธศาสตร 1 การพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชวีศึกษา 
     ประเด็นท่ี  2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
             2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  องคประกอบสำคัญของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพคือหลักสูตร จากแนวโนมสถานการณ
เกี ่ยวกับความตองการกำลังคนของตลาดแรงงานในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นอาจทำคุณสมบัติของผูจบการศึกษาไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ตลอดจนปจจุบัน ตลาดแรงงานมีการแขงขันกันคอนขางสูง ลักษณะของ นักเรียนอาชีวศึกษา 
ท่ีตลาดแรงงานตองการจึงตอง เปลี่ยนแปลงไป คุณลักษณะของนักศึกษาอาชีวศึกษาจึงตองสอดคลอง
กับความตองการ นักศึกษาจึงตองมีทักษะและความรูท่ีครบถวนรอบดาน เพียงพอและนําไปประยุกตใชงาน
ไดจริง 
  ดังนั ้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน จึงมีความจำเปน เพื่อใหการดำเนิน
กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเกิดผลดี เปนไปตามกระบวนการจึงไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมา  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ทุกสาขาวิชา/สาขางานมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและรวมกับ

สถานประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 6.1.2 ทุกสาขาวิชา/สาขางานใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
 6.1.3  ทุกสาขาวิชา/สาขางานรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรงุปรุง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและรวมกับสถานประกอบการ
พัฒนาหรือปรับปรงุหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  6.2.2 มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.3 มีรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
7.2 ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
7.3 รวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
7.4 สาขาวิชา/สาขางานนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
7.5 ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
7.6 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  
7.7 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนการดำเนินการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. รายงานผลโครงการ             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 70,000 บาท  (excellent center) ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   10,000 บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน        20,000 บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน        30,000 บาท   
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ทุกสาขาวิชา/สาขางานมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและรวมกับสถาน 

ประกอบการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
9.2 ทุกสาขาวิชา/สาขางานใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
9.3  ทุกสาขาวิชา/สาขางานรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 10.1 การศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและรวมกับสถานประกอบการพัฒนาหรือ 

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
10.2 การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
11.3 การรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
 

11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 สถานศึกษามีหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
 11.2 ทุกสาขาวิชา/สาขางานใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน 
 11.3 ทุกสาขาวิชา/สาขางานรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
 

12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 รายงานการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและรวมกับสถานประกอบการพัฒนา

หรือปรับปรุง 
 12.2 หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
 12.3 งานรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสู 
                  มาตรฐานสากล  
   ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
    กลยุทธ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
       พันธกิจท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ  
   ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
      เปนมืออาชีพ  
    กลยุทธ  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
     เปนมืออาชีพ 
 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
         มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     ประเด็นท่ี  2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
      2.1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ   
      2.1.4 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
             ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  แผนการจัดการเรียนรู เปนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเปนแนวดำเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละครั้งโดยกำหนดสาระสำคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอนสื่อ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล แผนการเรียนรูที่ดี ทำใหเกิดการวางแผนวิธีเรียน 
ที่ดี การตรวจสอบคุณภาพของแผนจะเปนสนับสนุน พัฒนา แกไขปรับปรุงสิ่งที่บกพรองใหสมบูรณ 
มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
   ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของครูผูสอนในการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู ของวิทยาลัยเกิดผลดีตอครู และผูเรียน จึงไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมา  
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5. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูเกิดสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของผูเรียน  
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
.  6.1.1 ครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากำหนด 
 6.1.2 ครูผูสอนทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูผูสอนมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
  6.2.2 ครูผูสอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.2 กำหนดรูปแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  
 7.3 กำหนดรูปแบบในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
 7.4 จัดทำขอมูลสารสนเทศการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูจำแนกตามสาขาวิชา/สาขางาน 
 7.5 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

            

5. รายงานผล 
โครงการ 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   10,000 บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน        20,000 บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน        30,000 บาท   
 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบท่ีสถานศึกษากำหนด 
 9.2 ครูผูสอนทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
10.1  ครูผูสอนทุกคนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 
10.2 ครูผูสอนทุกคนแผนการจัดการเรียนรูปฏิบัติการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  ครูผูสอนทุกคนมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูเกิดสัมฤทธิ์สูงสุด 
ในการเรียนของผูเรียน 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  บันทึกการตรวจคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู  
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9. โครงการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนดานการจัดกระบวนการเรียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
    สูมาตรฐานสากล  
   ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
    กลยุทธ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 
       พันธกิจท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ  
   ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาสมรรถนะของบคุลากร 
      ใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ  
   กลยุทธ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
        มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    ประเด็นท่ี  2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.2.1 การจัดการเรียนการสอน 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะเก่ียวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเองแลว กระบวนการ
เรียนที่ครูจัดใหก็นับวาเปนสิ่งสำคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกัน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการ นำนวัตกรรมตางๆ  มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรู เขาใจ
ในสิ่งที่ ตองการใหผูรู นั้นนับวาเปนอีกกาวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดังนั้นทักษะและ
เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน ท่ีดีจะชวยให คุณภาพของผูเรียนดีข้ึน 
 ทักษะ คือ การพูดของผูสอนวามีเนื้อหาที่นาสนใจและวิธีการพูดโนมนาวผูเรียนตางๆ และ
ทักษะการเคลื่อนไหว ผูสอนควรจะเคลื่อนไหว ผูสอนอยางไรใหเหมาะสมกริยาทาทางตางๆ ที่ผูสอน
เคลื่อนไหวในชั้นเรียนและตลอดเวลาการสอนและหมายถึงความคลองแคลว ความชำนาญในการสอน 
เทคนิค คือ กลวิธีและรูปแบบกิจกรรมที่ใชเสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนหรือกระบวนการตางๆ  
การสอน คือ การถายทอดความรู ประสบการณ ดังนั้น เทคนิคการสอน คือ กลวิธีตางๆ ที่ใชเสริม
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กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำใดๆ เพื่อชวยใหกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหรือ 
การกระทำนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนของวิทยาลัยเกิดผลดีตอครู และ
ผู เรียน จึงตองสรางความเขาใจใหตรงกัน ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี ่ยนเรียนรู 
ซ่ึงกันและกัน จึงไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมา  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื ่อสงเสริม สนับสนุนใหครูผ ู สอนจัดการเรียนการสอนที ่เน นผู  เร ียนเปนสำคัญ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนา
หรือแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

5.2 เพื ่อสงเสริม สนับสนุนใหครูผู สอนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการ 
จัดการเรียนการสอน 

5.3 เพื ่อสงเสริม สนับสนุนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
ใหกับครูผูสอน 

 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาหรือแกปญหา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 6.1.2 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ  มาใชในการ 
จัดการเรียนการสอน 
 6.1.3 ครูผูสอนอยางนอยรอยละ 80 สามารถวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงและ
หลากหลาย 
 6.1.4 ผูเรียนอยางนอยรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูผูสอนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
  6.2.2 ผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูท่ีดี 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.2 ครูผูสอนทุกคนจัดทำแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอนตาม 
รูปแบบท่ีสถานศึกษากำหนด 
 7.3 กำหนดรูปแบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 7.4 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 7.5 ประเมินคุณภาพการจัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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  7.6 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 
ข้ันตอนการดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. รายงานผลโครงการ             

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   10,000 บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน        20,000 บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน        30,000 บาท   
 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
9.1 ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
9.2 ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
9.3 ครูผู สอนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน 

ท่ีหลากหลายมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
9.4 ครูผูสอนใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
9.5 ผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูท่ีดี 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
10.1 ครูผูสอนอยางนอยรอยละ 80 ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาหรือแกปญหาในการ

จัดการเรียนการสอน 
10.2 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ  มาใชในการจัด 

การเรียนการสอน 
10.2 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 วัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และ

หลากหลาย 
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11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
11.1 ครูผูสอนทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
11.2 ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 
11.3 ครูผู สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ด วยเทคนิค 

วิธีการสอนท่ีหลากหลายมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
11.4 ครูผูสอนทุกคนใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรู 

ในการจัดการเรียนการสอน 
11.5 ผูเรียนอยางนอยรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 การนิเทศการสอน  
 12.2 บันทึกหลังสอน 
 12.3 สรุปรายงานวิจัยในชัน้เรียน 
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10. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสรางบรรยากาศช้ันเรียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
    สูมาตรฐานสากล  
   ประเด็นยุทธศาสตร 1 การพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
       มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
    ประเด็นท่ี  2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
     2.2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การจัดการชั้นเรียน เปนพฤติกรรมการสอนที่ครูสรางและคงสภาพเงื ่อนไขของการเรียนรู 
เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขึ้นในชั ้นเรียนซึ ่งถือเปนชุมชน 
แหงการเรียนรู  การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นตองเปนกระบวนการที่ดำเนินไปอยางตอเนื่องและ
คงสภาพเชนนี้ไปเรื ่อย โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู  การใหผลยอนกลับและการจัดการเกี่ยวกับ 
การทำงานของนักเรยีน ความพยายามของครูท่ีมีประสิทธิภาพนั้นหมายรวมถึงการท่ีครูเปนผูดำเนินการเชิงรุก 
(proactive)  มีความรับผิดชอบ (responsive) และเปนผูสนับสนุน (supportive) เปนกิจกรรมที ่มี
ความสำคัญที่สุดในขณะนั้นใหบรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายของการศึกษาในระดับสูงสุด และ
ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพไดเต็มตามอัตภาพพรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนการสอนของผูสอน 
ใหเต็มศักยภาพท้ังสองฝาย 
  ดังนั้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงไดเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อใหการจัดการ 
ชั้นเรียนมีศักยภาพ 
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5. วัตถุประสงค 
 เพื ่อสงเสริม สนับสนุนใหครูผู สอนสามารถบริหารจัดการชั ้นเรียน และสภาพแวดลอม 
ในชั้นเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครูผูสอนทุกคนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 6.1.2 ครูผู สอนทุกคนจัดทำขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั ้นเรียนและรายวิชา 
เปนปจจุบนั เชนแบบบนัทึกเวลาเรียน แบบบันทึกการใหคะแนน แบบแสดงความกาวหนาในการเรียน 
แบบบันทึกพฤติกรรมทำงาน/การเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 
 6.1.3 ครูผูสอนทุกคนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 6.1.4 ครูผูสอนทุกคนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
 6.1.5 ครูผู สอนทุกคนดูแลชวยเหลือผู เร ียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื ่นๆ เชน  
สอนซอมเสริม การมอบหมายงานพิเศษ รวมกับผูปกครอง ครูที่ปรึกษาในการแกปญหาดานการเรียน
พฤติกรรมการเรียนในรายวิชา เปนตน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 6.2.2 มีขอมูลขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชัน้เรียนและรายวิชาเปนปจจุบนั  
 6.2.3 บรรยากาศชั้นเรียนเอ้ือตอการเรียนรู 
 6.2.4 ผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
 6.2.5 ผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
7.2 ครูผูสอนทุกคน ศึกษาขอมูลนักเรียน และจัดทำขอมูลของผูเรียนท่ีจำเปนในการจัดการเรียน

การสอนเปนรายบุคคล (คัดกรอง: กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมปญหาทั้งดานพฤติกรรมและการเรียน
ฝายพัฒนาฯ งานครูท่ีปรึกษาจัดทำเครื่องมือการคัดกรอง/แบบสรุปรายงาน) 

7.3 จัดทำเครื่องมือท่ีจำเปนตองใชในการดูแลชวยเหลือทางการเรียนของผูเรียน เชน แบบบันทึก
เวลาเรียน แบบบันทึกการใหคะแนน แบบแสดงความกาวหนาในการเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม 
การเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 

7.4 จัดทำเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามครูผู สอนในสวนที่เกี่ยวของกับเทคนิควิธีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในตอการเรียนรูและการเรียน 
รวมท้ังดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลด้ำนการเรียนและดานอ่ืนๆ 

7.5 ดำเนินการนิเทศ ติดตามครูผูสอน 
 7.6 สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามการบริหำรจัดการชั้นเรียนของครูผู สอน จำแนกตาม
สาขาวิชาและสาขางาน 
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  7.7 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการดำเนินการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

            

5. รายงานผลโครงการ             
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   30,000  บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน            -       บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน            -       บาท   
 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
9.1 มีขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
9.2 มีขอมูลขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชัน้เรียนและรายวิชาเปนปจจุบนั  
9.3 บรรยากาศชั้นเรียนเอ้ือตอการเรียนรู 
9.4 ผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
9.5 ผูเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
10.1 ครูผูสอนทุกคนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
10.2 ครูผูสอนทุกคนจัดทำขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 

เชนแบบบันทึกเวลาเรยีน แบบบันทึกการใหคะแนน แบบแสดงความกาวหนาในการเรียน, แบบบันทึก
พฤติกรรมทำงาน/การเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

10.3 ครูผูสอนทุกคนใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
10.4 ครูผูสอนทุกคนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
10.5 ครูผ ู สอนทุกคนดูแลชวยเหลือผู  เร ียนรายบุคคลดานการเร ียนและดานอื ่นๆ เชน  

สอนซอมเสริม  การมอบหมายงานพิเศษ รวมกับผูปกครอง ครูท่ีปรึกษาในการแกปญหาดานการเรียน
พฤติกรรมการเรียนในรายวิชา เปนตน 
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ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 ครูผูสอนทุกคนมีขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 11.2 ครูผูสอนทุกคนมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 11.3 ครูผูสอนทุกคนมีเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 11.4 ครูผูสอนทุกคนใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 
 11.5 ครูผูสอนทุกคนดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 
 

12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 ขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
 12.2 ขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
 12.3 การติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
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11. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Excellent Center 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
       พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  
    ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  
   ประเด็นยุทธศาสตร 1  การพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
           มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
          ประเด็นท่ี  2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
  
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระบวนการจ ัดการเร ียนร ู ตามหลักส ูตรในแตละระดับการศึกษาเช ื ่อมโยงเข ากับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติคุณวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือ คุณวุฒิอาชีวศึกษา  
มีความสัมพันธเช ื ่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและประเภท ใหยึดโยงกับระดับ
ความสามารถของบุคคลท่ีเปนผลลัพธของการเรียนรู การศึกษา การ ฝกอบรม และประสบการณ  
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของการเพิ่มทักษะใหสอดคลองกับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จะทำใหผู เรียนเขาสูโลกอาชีพงายขึ้น หลักสูตรเทียบเคียงกับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จะชวยสงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
สามารถพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชาชีพ
ใหมีสมรรถนะทางความรู ทักษะ และจิตพิสัยที่พึงประสงค สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Excellent Center 
5.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ 

 



(38) 
 

6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบ อยางนอย  
1 สาขาวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
7.2 ศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
7.3 การวิเคราะหและเทียบเคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและ 

กรอบคุณวุฒิอาชีพ 
7.4 บรรณาธิการกิจหลักสูตร 
7.5 วิพากษรวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
7.6 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

  
ข้ันตอนการดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

            

5. รายงานผลโครงการ             
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   10,000  บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน        20,000 บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน        30,000 บาท   
 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบ 
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10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 10.1 มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบมีอยางนอย  
1 สาขาวิชา 
 10.2 การรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบมีอยางนอย 
1 สาขาวิชา 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงานดำเนินโครงการ 
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12. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล/ ฝายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการพันธกิจ/
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
       กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 

  การประกันคุณภาพ  
  ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา  
  ขอท่ี 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบการศึกษาวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 นั้น นักศึกษา
ที่จะจบการศึกษาจะตองผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผลจึงเล็งเห็น
ความสำคัญไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ 
เปนการสอดคลองกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตัวบงชี้ท่ี1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ งานวัดผลประเมินผลฝายวิชาการจึงไดจัดทำโครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
5.  วัตถุประสงค 
  เพื ่อใหนักเรียน นักศึกษา ระดับชั ้น ปวช.3 และ ปวส.2 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2565 ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ     
       นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพรอยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  7.1.2 ดำเนินการตามโครงการ 
  7.1.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  7.1.4 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินการในชวง ตุลาคม  2565 - กันยายน 2566 
  7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   งบประมาณ 8,000 บาท  
  1. คาตอบแทนวิทยากร          5,000  บาท   
  2. คาวัสดุ          3,000  บาท 
     2.1 คาวัสดุสำนักงานเอกสารประกอบการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
     2.2 คาเอกสาร 
  3. คาวัสดุสอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 5,000  บาท 
  4. คาวัสดุสอบมาตรฐานวิชาชีพแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 9,000  บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชามีความรู ทักษะ เพื่อการประกอบอาชีพ
และศึกษาตอในอนาคต 
 9.2 นกัเรียน นักศึกษา เปนผูท่ีมีประสิทธิภาพในสายงาน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 11.1 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพรอยละ 100 
 11.2 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 ดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 12.2 ประเมินผลการจัดทำสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.3 รายงานผลการดำเนินโครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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13. โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงานและซอมหนังสือ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   1. นางอวยพร  ปณวรรณ 
     2. นางสาวฉลวยรัตน  หนูสงค 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
   พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 2  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 งานประกัน ดานท่ี 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
       ขอท่ี 5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 หองสมุดเปนสถานท่ีใหบริการและเผยแพรขาวสารทางวิชาการแกนักศึกษา ครู อาจารยและ
ผูสนใจอยูตลอดเวลา  จึงมีความจำเปนที่จะตองใชวัสดุตางๆเพื่อการใหบริการ อีกทั้งหนังสือและ
เอกสารตางๆที่มีในหองสมุดสวนใหญ  เปนหนังสือเกาบางเลมก็เปนหนังสือใหมหรือหนังสือหายาก 
มีจำนวนนอย เพราะมีราคาแพง หนังสือเหลานี้ถูกใชบริการเกือบตลอดเวลา ทำใหหนังสือชำรุด
เสียหายไดงายจึงจำเปนตองไดรับซอมแซม เพ่ือใหเพียงพอและพรอมใหบริการอยางตอเนื่อง 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 มีวัสดุอุปกรรท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีคุณภาพ 
 5.2 ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. จำนวนวัสดุครุภัณฑท่ีชำรุดหรือขาดประสิทธิภาพในการใชงานไดรับการซอมบำรุงใหมี
ประสิทธิภาพในการใชงาน 

2. ซอมแซมหนังสือ  วารสารและนิตยสารท่ีชำรุดได  100  เลม 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที 
ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. สำรวจ
รายการวัสดุท่ีใช 

            

2. จัดซ้ือ             
3. คัดเลือก
หนังสือ 
ท่ีตองซอม 

            

4. ซอมหนังสือ
และเย็บเลม
วารสาร 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
งบดำเนินการ   
คาอุปกรณท้ังหมดท่ีใช 
ในการจัดทำโครงการจัดซ้ือวัสดุ
สำนักงานและซอมหนังสือ 

5,000  บาท  

รวมเงิน 5,000  บาท  
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000     บาท ไดแก 

8.1 รายละเอียดคาใชจาย  
  1. กระดาษ A 4 
  2. หมึกสำหรับพริ้นงาน 
  3. พลาสติก หุมปกหนังสือ 
  4. เทปใส ขนาด 3 นิ้ว ติดบารโคด 
  5. เยื่อกาว ขนาด 1 นิ้ว   
  6. กาวลาเท็กซ 
  7. กาวสองหนาของ สามเอ็ม 
  8. เข็มแม็ก 
  9. กระดาษสี 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  1. จำนวนวัสดุครุภัณฑท่ีซอมบำรุงมีประสิทธิภาพในการใชงาน 
  2. รอยละของผูเรียนมีการพัฒนาในการเรียนดีข้ึนจากการใชวัสดุครุภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

นักศึกษา ครู อาจารย และบุคคลากรไดสะดวกในการเขาใชบริการในหองสมุด 
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14. โครงการกิจกรรมวันสำคัญของไทย 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    
       1. นางอวยพร  ปณวรรณ 
       2. นางสาวฉลวยรัตน  หนสูงค 
 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
   พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 2  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 งานประกัน ดานท่ี 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
       ขอท่ี 5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมกับนักศึกษาเปนสิ่งสำคัญ ในปจจุบันเนนการฝกฝนและ
เพิ่มพูนใหผูเรียนเปนคนดี เปนคนเกง และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนไดเห็นคุณคาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รูจักสามัคคี มีความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนมีคุณธรรมนำชีวิตอยางสงบสุข 
 
5. วัตถุประสงค  
 5.1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม 
 5.2 เพ่ือใหนักศึกษาแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 5.3 เพ่ือสรางความสามัคคีอันดีตอ บาน วัด วิทยาลัยจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
 5.4 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกิจกรรมวันสำคัญตางๆ 
 
6.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท รอยละ 80 มีสวนรวมกิจกรรมวัน
สำคัญตางๆ 
  6.1.2 นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับวันสำคัญตางๆ 
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  6.1.3 นักศึกษาทุกคนมีความภูมิใจในความเปนคนไทย 
  6.1.4 วิทยาลัย วัด ชุมชน ไดทำกิจกรรมรวมกัน 
 6.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักศึกษาทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ผูมีพระคุณดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

6.2.2  วิทยาลัยเปนผูนำในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
6.2.3 นักศึกษาไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกับวัดกับชุมชน 
6.2.4 นักศึกษาไดดำเน ินรอยตามพระราชดำร ัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง 

เปนผูมีคุณธรรมนำชีวิต 
 

7. กิจกรรม/และหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที 
ลำดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ปงบประมาณ 

1 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬบูชา วันเขาพรรษา 
มีการจัดบอรดใหความรู 

ไมมีคาใชจาย  

2 วันสุนทรภู (26 มิถุนายน) 
อุปกรณ วัสดุในการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ีจดั  
1. นิทรรศการวันสุนทรภู 
2. เกมปริศนาคำทาย 
3. เขียนเรียงความเก่ียวกับประวัตสิุนทรภู 
4. ระบายสตีัวละครท่ีสุนทรภูแตง 
5.ประกวดแตงกลอน /คัดลายมือ/และอ่ืนๆ 
6. แบบประเมินกิจกรรม  

2,000  

3 วันภาษาไทย (29 กรกฎาคม) 
วัสดุอุปกรณในการจดักิจกรรม 
1.นิทรรศการประวัติวันภาษาไทย 
2. การประกวดคดัลายมือ 
3. การประกวดเรียงความ 
4. แบบประเมินกิจกรรม 

2,000  

4 วันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม) 
วัสดุอุปกรณในการจดักิจกรรม 
1. นิทรรศการประวัติวันแมแหงชาต ิ
2. การประกวดเรียงความเรื่อง”แมของฉัน” 
3. การประกวดแตงกลอนเก่ียวกับแม 
4. การประกวดภาพถายของแมกับลูก 
5. กิจกรรมอ่ืนๆ เชน ดูวีดีโอเรื่องแม/แสดงละคร
เก่ียวกับแม 
6. แบบประเมินกิจกรรม 

2,000  
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ลำดับท่ี รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ปงบประมาณ 
5 วันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม) 

วัสดุอุปกรณในการจดักิจกรรม 
1. นิทรรศการวันพอแหงชาต ิ
2. การประกวดเรียงความเรื่อง “พอ” 
3. การประกวดแตงกลอน เรื่อง “พอของฉัน” 
4. การประกวดเขียนคำถวายพระพร 
ในหลวงของเรา 
5. กิจกรรมเสรมิความรูอ่ืนๆ 
6. แบบประเมินกิจกรรม 

2,000  

6 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

  

 
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
งบดำเนินการ   
1) คาวัสดุอุปกรณรวม 8,000  บาท  

รวมเงิน 8,000  บาท  
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักศึกษาสามารถแสดงออกดานความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 9.2  นักศึกษามีสวนรวมสงเสริมในการอนุรักษวัฒนธรรม 
 9.3  นักศึกษามีความสามารถสงเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณกรรมของสุนทรภูให
เยาวชนและบุคคลท่ัวไปเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 นักศึกษาเปนผูท่ีประพฤติตนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
10.2 นักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจในวันสำคัญตางๆ 
10.3 นักศึกษาทุกคนไดปฎิบัติกิจกรรมอยางแทจริงเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจ 
10.4 นักศึกษาเปนผูสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไว 
10.5 นักศึกษาไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาต ศาสนา พระมหากษัตริย 
10.6 นักศึกษาสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
10.7 วิธีการวัดและประเมินผลจากการสังเกต 
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15. โครงการการจัดซ้ือวารสารและหนังสือพิมพ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    
      1. นางอวยพร  ปณวรรณ 
      2. นางสาวฉลวยรัตน  หนสูงค 
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
      พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล 
     ประเด็นยุทธศาสตร 2  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   งานประกัน ดานท่ี 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
       ขอท่ี 5.3  แหลงเรยีนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

4. หลักการและเหตุผล  
หองสมุดเปนแหลงความรู  ใหบริการขาวสารที ่ทันสมัยสำหรับทุกคนและทุกระดับชั้น  

เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่สำคัญเปนอยางยิ่ง ที่จะทำใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เกิดความนาสนใจ ผูเรียนนำไปสูการคนควาแสวงหาความรูไดอยางเต็มศักยภาพปจจุบันแหลงขอมูล
ขาวสารสนเทศมีหลากหลายหนทางในการส ืบคน เช น อินเตอรเน ็ต หนังส ือ ส ื ่อ ส ิ ่งพิมพ  
วารสาร  ฯลฯ สำหร ับในว ิทยาล ัยแล วห องสม ุดเป นอ ีกแหล งเร ียนร ู ของผ ู  เร ียน น ั ่นคือ  
การสรางบรรยากาศของหองสมุดท่ีนาเขา นาคนควา นาอยู มีปายนิเทศตางๆ ที่เปนแหลงความรู 
อากาศถายเทสะดวกและแสงสวางที่เหมาะสม นอกจากนี้สื่อที่เปนแหลงขอมูลตองมีคุณประโยชน 
ทันสมัย เหมาะสม และเปนที่ตองการของผูใชบริการหองสมุด  เชน หนังสือพิมพ นิตยสารใหความรู
ทางวิชาการ งานวิทยบริการและหองสมุดจึงจัดทำโครงการนี ้ขึ ้นมาเพื ่อใหเกิดสภาพที่สงเสริม 
ตอการเรียนรูของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
5. วัตถุประสงค  
 5.1 เพ่ือใหนักศึกษา ศึกษาหาความรูในนิตยาสารและหนังสือพิมพ 

5.2 เพ่ือรับรูขาวสารท่ีทันตอเหตุการณ 
5.3 เพื่อคนควาในการเรียนการสอน เพื่อฝกใหนักศึกษามีนิสัยรักการอานและคนความาก

ยิ่งข้ึน 
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6.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ    
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู บุคลากร นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครู บุคลากร นักศึกษาไดรูขาวสารท่ีทันตอเหตุการณอยูตลอดเวลา 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที 
ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.สำรวจ
รายการ
วารสารและ
นสพ. 

            

2.สำรวจราคา
และแหลง
จัดซ้ือ 

            

3.จัดซ้ือ             
4.ลงทะเบียน
วารสาร/นสพ. 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนเงิน(บาท)  
งบดำเนินการ   
1. คาวารสารและหนังสือพิมพ 20,000  

รวมเงิน 20,000  บาท หมายเหตุ 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ครู บุคลากร นักศึกษา ท่ีใชบริการงานวิทยบริการและหองสมุดมีหนังสือพิมพ นิตยสาร 
 9.2 ผูใชบริการหองสมุดมีความรอบรูในขาวสารปจจุบัน 
 
10. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 10.1  นักศึกษา ครู อาจารยไดรับความรูจากหนังสือ และวารสารใหมๆ ท่ีหลากหลาย 
 10.2  แบบสอบถาม 
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16. โครงการพัฒนาหองสมุดอัตโนมัต ิ
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   
   1.  นางอวยพร  ปณวรรณ 

      2. นางสาวฉลวยรัตน  หนสูงค 
      3. นายตะวัน  ชวยชูเครือ  
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนและมาตรการ 
 พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลย ี
 ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 งานประกัน ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน ขอท่ี 5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 หองสมุดเปนศุนยกลางแหงการเรียนรูของบุคลากร ในดานระบบเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญ
เปนอยางยิ ่งที่จะชวยสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถศึกษาคนหาจากแหลงเรียนรู 
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทางหองสมุดจึงไดพัฒนาระบบหองสมุดใหเปนแหลงวิทย
บริการที่ครบสมบูรณแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 
ไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หองสมุดเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูของบุคลากร
ในดานระบบเทคโนโลยีจึงมีคสามสำคัฯเปนอยางยิ ่งท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาเรียนรู  ให มี
ความสามารถศึกษาคนหาจากแหลงเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นทางหองสมุด 
จึงไดพัฒนาระบบหองสมุดใหเปนแหลงวิทยบริการท่ีครบสมบูรณแบบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบริการไดศึกษาคนควาดวยตนเองไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 
 5. วัตถุประสงค 
 5.1 หองสมุดไดสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลที่เปน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และทันตอเหตุการณปจจุบัน  
 5.2 นักศึกษาและครูใชบริการหองสมุดในการศึกษาคนควาและคนหาขอมูลตางๆ ไดอยาง
สะดวก รวดเร็วข้ึนแลมีอยางหลากหลายเพียงพอตอความตองการ  
 5.3 นักศึกษาเกิดทักษะในการเร ียนรู ด วยตนเองจากแหลงเร ียนรู ภายในหองสมุด  
ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสืบคน ขอมูลงายข้ึน และหาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงคุณภาพ 
  1.หองสมุดเปนแหลงวิทยบริการในการใหบริการแกนักศึกษาและครูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2.นักศึกษาและครูร ู จ ักคนควาจากแหลงเรียนรู ด วยตนเองอยางถูกตองและ 
เปนระบบ 
 เชิงปริมาณ  
  นักศึกษาและครูใชบริการหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเองไมนอยกวา 
รอยละ 85 
   
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที 
 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.สำรวจราน 
เพ่ือจัดซ้ือโปรแกรม
หองสมุดฯ 

            

2.จัดซ้ือ             
3.คาบำรุงรักษา
และพัฒนา
โปรแกรมหองสมุดฯ 

            

 
8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
งบดำเนินการ   
1. คาอุปกรณท้ังหมด 200,000บาท  

รวมเงิน 200,000บาท  
รายละเอียดคาใชจาย  

  1. ระบบโปรแกรมหองสมุด 
  2. เครื่องคอมพิวเตอร  3  เครื่อง 
                        รวมเงินท้ังสิ้น      200,000บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
นักศึกษาเกิดทักษะในการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูภายในหองสมุด ดวยเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย และสืบคน ขอมูลงายข้ึน และหาไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1 นักศึกษา ครู อาจารย และบุคคลากรไดสะดวกในการเขาใชบริการในหองสมุด 
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17. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยวิทยบริการประจำป 2566 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    
      1. นางอวยพร  ปณวรรณ 
      2.  นางสาวฉลวยรัตน  หนสูงค 
      3.  นายตะวัน  ชวยชูเครือ  
  
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 

   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
   พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี  
                   ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 2  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 งานประกัน ดานท่ี 5  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
       ขอท่ี 5.3  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 หองประชุมศูนยวิทยบริการไดมีผู มาใชบริการมากมายทั ้งภายในและภายนอก ดังนั้น
บรรยากาศในหองประชุม จึงเปนสิ่งสำคัญที่จะทำใหผูใชบริการรูสึกดีและสดชื่น  จึงจำเปนจะตองมี
การตกแตงหองประชุมใหดูดีข้ึน  สิ่งท่ีจะใชในการตกแตง คือ ผาสีสวยๆๆท่ีจะใชตกแตงและดอกไมผา  
เพื ่อจะทำใหบรรยากาศของหองประชุมศูนยวิทยบริการนาประทับใจ และทำใหผู มาใชบริการ 
มีความสุขยิ่งข้ึน 
 

5. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหหองประชุมมีอุปกรณสื่อโสตทัศนูปกรณืท่ีทันสมัยและใชงานไดเต็มที 
 2.เพ่ือใชเปนท่ีจัดประชุมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังจัดกิจกรรมอ่ืนๆสำหรับครู 
นักศึกษาและบุคลากร 
 

6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ   
  ใหเกิดความประทับใจในการบริการทุกครั้งท่ีใชบริการ ในระดับดีมาก 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  สามารถรองรับการประชุมและใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอ  
มีผูใชบริการท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ รูสึกประทับใจและไดรูปภาพท่ีสวยงาม 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 จัดทำโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2  ประชุมคณะทำงาน เพ่ือหารือรายละเอียดท่ีจัดข้ึน 
 7.3  เตรียมวัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 
  7.3.1 พลาสติกหุมโตะหองประชุม 
  7.3.2 ผาตวนสี และดอกไมประดับหองประชุม 
  7.3.3 ตาปูกานยาว 
  7.3.4 อุปกรณ เครื่องมือในการทำ 
 7.4  ระยะเวลาในการดำเนินการ  : ในภาคเรียนท่ี 2/2565 
 7.5   หองประชุม ศูนยวิทยบริการ 
  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
       เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  15,000   บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1  หองประชมุศูนยวิทยบริการท่ีเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
 9.2   เม่ือใชบริการแลวเกิดความประทับใจ 
 9.3   ใชประโยชนอยางคุมคา 
 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 สอบถามผูใชบริการ 
 10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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18. โครงการพัฒนาส่ือ แพลตฟอรม ในการจัดการเรียนการสอนของครูยุค 4.0 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    งานสื่อการเรียนการสอน  ฝายวิชาการ 
  1. นายตะวัน  ชวยชูเครือ  3. นายพงษพิศาล  กังขสัง 
  2. นายสุขิตกุล  เกตุพันธ  4. นางสาวกานดา  เหลาะโตะหมัน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
      ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
 จุดเนนที่ 2 วิทยาลัยฯ มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานวิชาการ และวิชาชีพ 

รวมท้ังไดรับการฝกอบรม และพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 
   การประกันคุณภาพ   (1 ตัวชี้วัด แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม)  
 ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
      ขอท่ี 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

    ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
    ขอท่ี 3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 

   แผนงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาเปนเลิศเฉพาะทาง 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการ 
  องคประกอบท่ี 2.6 ดานคลังปญญาอาชีวศึกษา สถานศึกษาเปนเลิศเฉพาะทาง  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.6.2 การวิจัยและองคความรูใหมดานอาชีพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.6.3 ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสระหวางครูฝก ครูผูสอน และผูเรียน 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ดวยปจจุบันระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส 
มาใชในการจัดการเร ียนการสอนดวยสื ่อการเรียนรู  เก ี ่ยวกับสาขาวิชามากขึ ้น ไมว าจะเปน  
สื่อ E-Book, E-learning, E-content, โปรแกรมจำลอง และสื่อวีดีโอประกอบการสอน เกือบทุกองคกร 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ในภาคการศึกษา ตางใหความสำคัญเปนอยางมาก ทางเลือกหนึ่งในการจัดการ
เรียนรูคือการพัฒนาบทเรียนโดยใชสื ่ออิเล็กทรอนิกส ที่สามารถทำใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกเวลา 
ที่ตองการ และพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะสวนเนื้อหาเปนสวนที่จำเปนตองใชเทคนิค 
การออกแบบที่เหมาะสม ใหตรงกับกลุมเปาหมาย วัตถุประสงคการเรียนรูเทคนิคการออกแบบ 
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การเรียนการสอน ดังนั้น การสรางเนื้อหาในระบบการเรียนการสอน จึงเขามามีบทบาทอยางยิ่ง  
ทำอยางไรจะใหผูสอนสามารถสรางบทเรียนแบบออนไลนและนำไปใชกับผูเรียนได  
  ดวยเหตุผลนี้ งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จึงไดจัดทำโครงการ
พัฒนาสื่อ แพลตฟอรม ในการจัดการเรียนการสอนของครูยุค 4.0 เพื่อใหความรูความเขาใจแกครู 
อาจารยเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียน 
การสอนอยางหลากหลาย ครู อาจารย สามารถนำความรูที่ไดรับ มาออกแบบการเรียนการสอนและ
การการผลิตสื ่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน จำนวนอยางนอยคนละ 1 รายวิชา 
ตอภาคเรียน  และทางงานสื ่อการเรียนการสอนไดมีกิจกรรมการรวบรวมรายละเอียดของสื่อ  
แตละชนิด ประกอบกับการมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดานครูผู สอนและผู บริหาร
สถานศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอน มีการนับจำนวนของครูผู สอนที่มีการใชสื ่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงเรียนรู และจำนวนสื่อ ของงานประกันฯ เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูล
จำนวนสื่อ และชนิดของสื่อ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหความรูความเขาใจแกผูเขารวมอบรมเก่ียวกับการผลิตสื่อออนไลน 
 5.2 เพ่ือสอบถามจำนวนสื่อ และชนิดของสื่อ ท่ีใชในการเรียนการสอน และเปนฐานขอมูลของสื่อ
การเรียนการสอนของครูผูสอน 
 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ     

- ครู อาจารย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จำนวน 42 คน  
- จำนวนสื่อการเรยีนการสอนครบทุกรายวิชา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - ผูเขารวมอบรมสามารถนำความรูที่ไดรับ มาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการจัดการเรียน   
      การสอน 
  - งานสื่อการเรียนการสอนมีฐานขอมูลการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอน 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 7.1.1 การจัดอบรมการพัฒนาสื่อ แพลตฟอรม ในการจัดการเรียนการสอนของครูยุค 4.0 
  7.1.1.1 ศึกษาหัวขอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและกำหนดหัวขอการอบรม  
  7.1.1.2 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  7.1.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
  7.1.1.4 จัดทำคูมือการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  7.1.1.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  7.1.1.6 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
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  7.1.1.7 สรปุผลและรายงานผลโครงการ 
 7.1.2 การสำรวจการใชสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอน และรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  7.1.2.1 จัดทำแบบสอบถามการใชสื่อการเรียนการสอน  
  7.1.2.2 งานสื่อการเรียนการสอนรวบรวมขอมูล 
  7.1.2.3 ดำเนินการสรุปขอมูล  

 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินการ ปงบประมาณ 2566 
  7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบประมาณป 2566 
 8.1 รายการงบประมาณการจัดอบรมการพัฒนาสื่อ แพลตฟอรม ในการจัดการเรียนการสอนของครู
ยุค 4.0 

ลำดับ รายการ บาท คน วัน ครั้ง/วัน เปนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 คาอาหารกลางวัน 80 42 4 1 13,440  

 
ถ่ัวเฉลี่ย 

ทุกรายการ 

2 คาอาหารวาง 35 42 4 2 11,760 
3 คาวัสดุอุปกรณ 5,000 5,000 
4 คาเอกสาร 2,000 5,000 

รวมท้ังสิ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 35,200 
      
 8.2 การสำรวจการใชสื่อ อุปกรณ การเรียนการสอน ไมใชเงินงบประมาณ 
  
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1 ครู อาจารย สามารถออกแบบการเรียนการสอนและการสรางสื่อ แพลตฟอรม  
 9.2 ครู อาจารย สามารถนำความรูไดรับไปออกแบบการเรียนการสอน และการสรางสื่อ
ออนไลน และ แพลตฟอรม 

 9.3 ครู อาจารย สามารถนำสื่อ แพลตฟอรม ไปใชในการเรียนการสอน 
 9.4 งานสื่อการเรียนการสอนมีฐานขอมูล การใชสื่อประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 10.1 ครู อาจารย ผลิตสื่อ แพลตฟอรม 
 10.2 งานสื่อการเรียนการสอนมีฐานขอมูลสื่อการเรียนการสอน 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 ครู อาจารย นำความรูไดรับไปผลิตอิเล็กทรอนิกส และ แพลตฟอรม 
  11.2 ทราบถึงจำนวน และชนิดของสื่อประกอบการเรียนการสอน 
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12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 การติดตาม 
        นำเสนอผลงาน สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินงาน 
 12.2 การประเมิน 
      - การทดสอบกอน และหลังอบรม 
          - ความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม 
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19. โครงการปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 งานสื่อการเรียนการสอน  ฝายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
  1. นายตะวัน  ชวยชูเครือ  3. นายพงษพิศาล  กังขสัง 
  2. นายสุขิตกุล  เกตุพันธ  4. นางสาวกานดา  เหลาะโตะหมัน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
  การประกันคุณภาพ   (1 ตัวชี้วัด แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม)  
      ดานท่ี ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
      ขอท่ี ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนทางดานประมง โดย
วิทยาลัยฯ มีหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองประชุม ที่เอื้อตอการใชสำหรับการเรียนการสอนและ
การประชุม โดยมีสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ อำนวยความสะดวกแกผูสอน  
  งานสื่อการเรียนการสอนจึงเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน และอำนวยความสะดวก 
วัสดุ-อุปกรณ ตอพวง และครุภัณฑที่ใชประกอบการเรียนการสอน แกครูผูสอน เพื่อใหครูผูสอนได
จัดการหองเรียนไดอยางทันสมัย  
 
5. วัตถุประสงค 
    5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ ใหเพียงพอตอการใชงาน 
    5.2 เพื่อปรับปรุง ซอมแซม อุปกรณสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม ใหเพียงพอ 
ตอการใชงาน 
 5.3 เพ่ืออำนวยความสะดวกการจัดการเรียนการสอน ตอครูผูสอน 
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6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 ครุภัณฑสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม 
  6.1.2 มีครุภัณฑสนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ/หองประชุม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงติณสูลานนทมีครุภัณฑสนับสนุนการเรียน/
หองปฏิบัติการ /หองประชุม 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 

7.1.2 กำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ 
7.1.3 งานพัสดุ ดำเนินการจัดซ้ือ 
7.1.4 ดำเนินการ 
7.1.5 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
7.1.6 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
7.2.1 ดำเนินการในชวงปงบประมาณ 2566 

  7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 

จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนเงินงบประมาณ 495,000   บาท ไดแก  
  กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ืออุปกรณตอพวง (วัสดุ)               ราคา 25,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 ซอมแซมครุภัณฑท่ีชำรุด               ราคา 35,000 บาท 
  กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงระบบเสียงหองประชุมแสมบาน   ราคา 30,000 บาท 
  กิจกรรมท่ี 4 การจัดหาครุภัณฑพ้ืนฐาน สนับสนุนการเรียน/หองปฏิบัติการ 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 112 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
   2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 113 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท   
   3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 122 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
   4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 123 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท   
   5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 311 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
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   6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 321 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
   7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 322 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
   8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 323 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
   9. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ  
สำหรับหองเรียน 325 จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง                 ราคา 45,000 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับบริการครุภัณฑ
สนับสนนุการเรียนการสอน และการประชุมจากงานสื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  ผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับบริการจากงานสื่อ 
การเรียนการสอน 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ-ซอมแซมครุภัณฑ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 12.2 ประเมินการใชวัสดุ-ครุภัณฑ สนับสนุนการเรียนการสอนและการประชุม 
  12.3 รายงานผลการดำเนินโครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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20. โครงการยกระดับการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  
 งานวัดผลและประเมินผล/ ฝายวิชาการ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการพันธกิจ/
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 

  กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
   การประกันคุณภาพ   (1 ตัวชี้วัด แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม)  
        ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา  
  ขอท่ี 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ) รวมกับสถาบันทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) (สทศ.) กำหนดจัดการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา หรือ V-NET ประจำปการศึกษา 
2564 ทางงานวัดผลผละประเมินผลตองเตรียมการจัดใหนักเรียนนักศึกษาเขาสอบ V-NET ตามวันเวลา
สถานที่ที่กำหนด เพื่อทดสอบความรู ความคิด และสมรรถนะของนกัเรียนนักศึกษาสายวิชาชีพอีกทั้งผลการ
สอบยังนำไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สอศ.และเปนการ
สอดคลองกับการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน อาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ ้นไป 
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาสอบผานตามเกณฑที่กำหนดไว งานวัดผลและประเมินฝายวิชาการจึงไดจัดทำ
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ข้ึน 
 
5.  วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเกิดความตระหนักถึงการสอบ V-NET 
 5.2 เพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 
 5.3 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาสอบผานเกณฑการทดสอบ 
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6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ     
      6.1.1 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET) ในภาพรวมของ
สถานศึกษาอยูในระดับดี 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  7.1.2 ดำเนินการตามโครงการ 
  7.1.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  7.1.4 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินการในชวง สิงหาคม  2565 - กันยายน 2566 
  7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   งบประมาณ  -  บาท  
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
      9.1 นักเรียน นักศึกษา สอบผาน V-NET  
      9.2 ผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิด านอาช ีวศ ึกษา  (V-NET)  ในภาพรวม 
ของสถานศึกษาอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 11.1 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ไดผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  
(V-NET)  
 11.2 นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 ไดผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชวีศึกษา  
(V-NET) ตามเกณฑท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 ดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 12.2 ประเมินผลการจัดทำสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.3 รายงานผลการดำเนินโครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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21. โครงการอบรมผูสัมผัสกับอาหารของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท พ.ศ. 2566 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง 
 
2. ลักษณะของโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 
                                โครงการตามนโยบาย สอศ. 
                                โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
        การประกันคุณภาพ    
        วิสัยทัศนของสถานศึกษา   
        นโยบาย/ยทุธศาสตร สอศ.  
        นโยบาย/ยทุธศาสตร จังหวัด  (อศจ.สงขลา)   
        อ่ืน ๆ  (ถามี)  
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
          ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ และวิธีการจัดอบรมผูประกอบกิจการ 
และผูสัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดใหผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหารตองผานการอบรมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการจัดอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช วันที่ 16 
ธันวาคม 2561 ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ.2561 ซึ ่งการออก
ประกาศดังกลาวทำใหผู ปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตกระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหนายและเสริฟ
อาหาร รวมถึงการลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ตองมีวุฒิบัตรรับรองผานการอบรมหลักสูตรผูสัมผัส
กับอาหาร ทำใหสงผลกระทบตอผูเรียนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการสัมผัสอาหารนั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับความเห็นชอบจากกรมอนามัยใหเปนหนวยงาน
จัดอบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร และไดใหสถานศึกษาในสังกัดสำนักงงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเปนหนวยงานจัดอบรมและออกใบร ับรองผู ผ านการอบรม โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูลงนามในวุฒิบัตร 

ในการนี้วิทยาลัยประมงติณสูลานนทไดดำเนินการ เพื่อจัดอบรม เพื่อใหครูผูสอน บุคลากร 
และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำมีวุฒิบัตรรับรองผานการอบรมหลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร 

 
5. วัตถุประสงค 
  5.1 เพ่ือใหครูผูสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำเขาฝกอบรมหลักสูตรการ
อบรมผูสัมผัสกับอาหาร 
  5.2 เพ่ือใหครูผูสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำมีวุฒิบัตรรับรองผานการ
อบรมหลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร 
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6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครผููสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำท่ีเขาฝกอบรมหลักสูตรการ
อบรมผูสัมผัสกับอาหาร ไดรับวุฒิบัตรรับรองผานการอบรมหลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ครูผูสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำท่ีเขาฝกอบรมหลักสูตรการ
อบรมผูสัมผัสกับอาหาร ไดรับวุฒิบัตรรับรองผานการอบรมหลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 ออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝกอบรมหลักสูตรการอบรมผูสัมผัสกับอาหาร 
ทางสารบรรณอิเล็กทรินิกส : (AMS e-office) : กลุมพัฒนาระบบความรวมมือ 
 7.2 สงแผนการจัดอบรมหลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร ผาน Google form หนาเว็บไซต 
สำนักความรวมมือ 
 7.3 สถานศึกษาดำเนินการกรอกขอมูลแบบฟอรมการลงทะเบียนเขาอบรมฯ  
ดวยแบบฟอรม File Excel หนาเว็บไซตสำนักความรวมมือ  
 7.4 สำนักความรวมมือสงขอสอบใหกับสถานศึกษาท่ีสงแผนการจัดอบรมฯ ในขอ 2  
ทางสารบรรณอิเล็กทรนิิกส 
 7.5 สถานศึกษาเลือกดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผูสัมผัสอาหาร และทดสอบความรู 
หลังการอบรมฯตามความเหมาะสม  
 7.6 สถานศึกษารายงานผลการอบรมฯ ใหสำนักความรวมมือ ภายใน 7 วัน  
หลังการอบรมฯ เสร็จสิ้นดวย File Excel  
 7.7 สถานท่ี      วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 4,400 บาท  ไดแก  
 8.1 คาตอบแทน คณะกรรมการท่ีปรึกษา เหมาจาย 1 คน เปนเงิน 1,000 บาท 
 8.2 คาเขาเลมเอกสาร 1,000 บาท 
 8.3 คาอาหารวางผูเขาอบรม 60 คน 1 ม้ือๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 
 8.4 กระดาษวุฒิบัตร 3 แพ็ค ๆละ 300 บาท เปนเงิน 900 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ครูผูสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำเขาฝกอบรมหลักสูตรการอบรมผู
สัมผัสกับอาหาร 
  9.2 ครูผูสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำมีวุฒิบัตรรับรองผานการอบรม
หลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร 
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10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
     ครูผูสอน บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำท่ีเขาฝกอบรมหลักสูตรการอบรมผู
สัมผัสกับอาหาร ไดรับวุฒิบัตรรับรองผานการอบรมหลักสูตรผูสัมผัสกับอาหาร 
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22. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี “วิทยาลัยประมงติณสูลานนท”     

                                              
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 
      1. นางกรวิกา   ศรีวัฒนวรัญู รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 
  2. นายณรงคศักด์ิ   ปณวรรณ หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
  3. นางมณฑารพ    ลิ่มวชิรโชต ิ หัวหนางานความรวมมือ 
  4. นางยุพา   จุทอง  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  5. นางประมุข   เอ้ียวสุข  ผูชวยหัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
  6. นางสาวจิณฏวิมล   บัวแกว ผูชวยหัวหนางานทะเบียน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ) ............................................................................ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) ............................  

  ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) …………………  
  อ่ืนๆ (ระบุ) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนยสงเสริมประสานงานกิจการนักเรยีน
นักศึกษาและกิจการพิเศษ ไดรับนโยบายใหทำการขับเคลื่อนกิจกรรมท้ัง 8 ของ อพ.ศธ. ใหเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช เปนกิจกรรมสรางสรางจิตสำนึก ใหเยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเขาใจถึง
ความสำคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนำไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ซ่ึงมีความสำคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ  
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท รหัสสมาชิก 7-90100-004  ไดดำเนินการจัดทำสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเพื ่อสนองพระราชดำริโครงการ“อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความเขาใจและสรางจิตสำนึกใหกับคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
ตลอดจนการสรางและปลูกฝงคุณธรรม สรางฐานองคความรูทางวิทยาการ ที่จะนำไปสูการอนุรักษ
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และพัฒนาพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืนและทำใหตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูใน
วิทยาลัยฯ และชุมชนใกลเคียง ซ่ึงกอใหเกิดกิจกรรมเพ่ือใหมีการรวมคิด รวมปฏิบัติ  นำผลประโยชน
มาถึงสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร  และกิจกรรม
ท่ี 7 สรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร   
 
5.  วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 5.2 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางองคความรูท่ีนำไปสูการอนุรักษและพัฒนาการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 
     5.3 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชนรูจักอนุรักษพันธุกรรมพืช และรักษา
สิ่งแวดลอม และชวยกันดูแลรักษาพันธุกรรมพืชใหคงความอุดมสมบูรณตอไป 

- 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช มีความรัก เห็น
คุณคาของพืชพรรณและทรัพยากรควรแกการอนุรักษ 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

กิจกรรมท่ี 3 ปลูกรักษาทรัพยากร   
  1.การรักษาพันธุพืช สายพันธุพืชมรดก และเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 
   . “ปลูกรักษาสายพันธุสาหรายผมนาง” 
กิจกรรมท่ี 7 สรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร  
   1.จัดฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีองคความรู 
   2.การสรางจิตสำนึกดานการอนุรักษทรัพยากร 

     3.งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



(70) 
 

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

1.วางแผนกิจกรรม             

2.เสนอโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติ 

            

3.ประชุมปรึกษาหารือ
หรือดำเนินการ 

            

4.ดำเนินการ             

5.สรุปและรายงานผล                          

7.2 สถานท่ีดำเนินโครงการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.3 ระยะเวลา  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 100,000.บาท  ไดแก 
  8.1 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวน 31,200  บาท 
  8.2 คาใชสอย    จำนวน 50,000  บาท 
  8.3 คาวสดุ    จำนวน 18,800  บาท  
   
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  9.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช มีความรัก เห็น
คุณคาของพืชพรรณและทรัพยากรควรแกการอนุรักษ ในวิทยาลัยฯ และชุมชนใกลเคียง 

9.2 วิทยาลัยมีแหลงเรียนรู ในการอนุรักษพันธุสาหรายผมนาง เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร 
 

10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
  10.1 นักเรียนนักศึกษาและบุคลากร ไมนอยกวา รอยละ 10  รูและเขาใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรท่ีใกลสูญพันธ และควรคาแกการอนุรักษ ใหคงอยูตอไป 
  10.2 ชุมชนมีสถานท่ีเพาะพันธุสัตวน้ำ เพ่ิมข้ึน รอย 10  
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  

11.1 วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูในการอนุรักษพันธุกรรมพืชใกลสูญพันธ ในชุมชน 
11.2 ชุมชนมีแหลงในการเพาะพันธสัวน้ำเพ่ิมข้ึน 
 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
           แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 
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23. โครงการนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและประสบการณ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยผูรับผิดชอบ  อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามนโยบาย 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
       โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
   มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน ครูนิเทศ 
   และครูฝกในสถานประกอบการ ครูเชี่ยวชาญในอาชีพ 
       โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน 
  และครูฝกในสถานประกอบการผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ครูฝก     
              และ ตัวชี้วัด 2.3.2 การเสริมสรางสมรรถนะครูฝกในการจัดการเรียนรู 
  ในสถานการณจริง 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  การฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ เปนกระบวนการของการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที ่ทำ ใหนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาส เขาปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ที่กอใหเกิดเรียนรูในการผสมผสานหลักวิชาการในภาคทฤษฎีใหเขากับหลักปฏิบัติ  
ชวยใหนักเรียนนักศึกษา ไดมีการพัฒนาตนเอง และเปนการเตรียม ความพรอมของนักเรียนนักศึกษา
ในทุกดาน โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชาหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการปรับตัว 
ในส ังคม ซ ึ ่งผลของการฝ กงาน/ฝ กอาช ีพ จะเป นกระบวนการท ี ่ทำให น ักเร ียนน ักศ ึกษา 
ประสบผลสำเร็จดังขางตนหรือไม สถานศึกษาจึงควรมีติดตาม การฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
เพื่อศึกษาความพรอมของสถานประกอบการ และปญหา อุปสรรค ในการเขาฝกงาน/ฝกอาชีพ 
ในสถานประกอบการของผูเรียน เพ่ือเปนการสรุปองคความรู และดูการพัฒนาตนเองท้ังในดานความรู 
ท ักษะ เจตคต ิและก ิจน ิส ัย ในการทำงาน ตลอดจนประเม ินผลของผ ู  เ ร ี ยน เพ ื ่ อทำให  
การฝกงาน/ฝกอาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  ไดเล็งเห็นความสำคัญ
ของการนิเทศ  ติดตาม การฝกอาชีพในสถานประกอบการ  จึงไดจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม การฝก
ทักษะ   และประสบการณ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการปองกันปญหา
และลดปญหาที่เกิดขึ้นระหวางที่นักศึกษาออกฝกงาน/ฝกอาชีพ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือออกนิเทศ ติดตาม ประเมินนักเรียน นักศึกษา ในระดับปวช และปวส ในสถาน
ประกอบการท้ังภาคปกติและภาคทวิภาคี ท่ีฝกทักษะและประสบการณ/ฝกอาชีพ ในสถาน
ประกอบการ 
 5.2 เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือและพัฒนาความรวมมือเครือขายท่ีดีของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของ ผูเรียน ครู ในดานการจัดการเรียนการ
สอนดานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 4.4 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 
6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน         
                    อยางนอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 
  6.1.2 การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา  
                     อยางนอย 3 ครั้งตอภาคเรียน 
  6.1.3 การนิเทศการฝกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี อยางนอย 3  
                    ครั้งตอภาคเรียน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ท่ีไดรับการรับการนิเทศ ติดตาม การฝกทักษะและ
ประสบการณวิชาชีพ/การฝกอาชีพในสถานประกอบการ ในระดับมาก 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน ปวช.3 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

1. ศึกษาขอมูล
และรายละเอียด
ตางๆ ของสถาน
ประกอบการ  
ท่ีนักเรียน
นักศึกษาฝกงาน/
ฝกอาชีพ 

            

2. ประชุม
ปรึกษาหารือ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
ในการ
กำหนดการ
นิเทศ/ติดตาม  
อยางนอย 3 ครั้ง 
ตอภาคเรียน 

            

3. ประสาน 
สถาน
ประกอบการ 
เพ่ือแจงการ
นิเทศ/ติดตาม 
การฝกงาน/ 
ฝกอาชีพของ
นักเรียนนักศึกษา 

            

4. ทำคำสั่ง
พิจารณา 
การออกนิเทศ 
ของครูแตละ
แผนก 

            

5. จัดทำเอกสาร
ประกอบนิเทศ/
ติดตาม 
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ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

6. ออกนิเทศ/
ติดตาม  

            

7. สรุปและ 
รายงานผล 

            

7.2 การนิเทศการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา ปวส 2 
ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

1. ศึกษาขอมูล
และรายละเอียด
ตางๆ ของสถาน
ประกอบการ  
ท่ีนักเรียน
นักศึกษาฝกงาน/
ฝกอาชีพ 

            

2. ประชุม
ปรึกษาหารือ
คณะกรรมการ
ดำเนินงานในการ
กำหนดการ
นิเทศ/ติดตาม 
อยางนอย  
3 ครั้งตอภาค
เรียน 

            

3. ประสาน 
สถาน
ประกอบการเพ่ือ
แจงการนิเทศ/
ติดตามการ
ฝกงาน/ฝกอาชีพ
ของนักเรียน
นักศึกษา 

            

4. ทำคำสั่ง
พิจารณา 
การออกนิเทศ 
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ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

ของครูแตละ
แผนก 
5. จัดทำเอกสาร
ประกอบนิเทศ/
ติดตาม 

            

6. ออกนิเทศ/
ติดตาม  

            

7. สรุปและ 
รายงานผล 

            

 
7.3 การนิเทศการฝกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคี (โรงเรียนในโรงงาน) 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

1. ศึกษาขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ  
ของสถาน
ประกอบการ  
ท่ีนักเรียนนักศึกษา
ฝกงาน/ฝกอาชีพ 

            

2. ประชุม
ปรึกษาหารือ
คณะกรรมการ
ดำเนินงานในการ
กำหนดการนิเทศ/
ติดตาม อยางนอย  
3 ครั้งตอภาคเรียน 

            

3. ประสาน 
สถานประกอบการ
เพ่ือแจงการนิเทศ/
ติดตามการฝกงาน/ 
ฝกอาชีพของ
นักเรียนนักศึกษา 
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ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

4. ทำคำสั่ง
พิจารณา 
การออกนิเทศ 
ของครูแตละแผนก 

            

5. จัดทำเอกสาร
ประกอบนิเทศ/
ติดตาม 

            

6. ออกนิเทศ/
ติดตาม  

            

7. สรุปและรายงาน
ผล 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงิน งบประมาณรายจาย   ไดแก 
 8.1 คาเบี้ยเลี้ยง    8,500   บาท 
 8.2 คาท่ีพัก   3,000    บาท 
 8.3 คาวัสดุ/เอกสารประกอบการนิเทศ/ติดตาม 3,000    บาท 
 8.4 คาน้ำมันเชื้อเพลิง  6,000   บาท 
 8.5 คาของท่ีระลึก  2,000  บาท 
 8.6 คาจัดทำรายงานและเขารูปเลม     500   บาท  
     รวมท้ังสิ้น  23,000  บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 9.1 ครูไดออกนิเทศ/ติดตามการฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา      
ตามเกณฑท่ีกำหนด 
 9.2 ชวยควบคุมความประพฤติของนักศึกษา   และแกไขปญหารวมกับสถานประกอบการ  
เพ่ือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีรวมกันระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 9.3 สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 การประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
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24. โครงการพัฒนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยผูรับผิดชอบ อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามนโยบาย 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล         
         ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
  และการปฏิบัติงาน 
  โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
  มาตรฐานดานปจจัยนำเขา องคประกอบท่ี 1.6 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  
  ตัวชี้วัดท่ี 1.6.1 โครงการพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบบริหารจัดการ 
       โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน 
  และครูฝกในสถานประกอบการผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ครูฝก     
              และ ตัวชี้วัด 2.3.2 การเสริมสรางสมรรถนะครูฝกในการจัดการเรียนรู 
  ในสถานการณจริง 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะมีภารกิจที่ตองจัดการศึกษาวิชาชีพรวมกับ
สถานประกอบการ ทั้งในเรื่องการจัดทำแผน คูมือการฝกอาชีพ ประชุมสัมมนา การทำขอมูล จัดเก็บ
ขอมูล การวางแผนการทำกิจกรรมตาง ๆ รวมกับสถานประกอบ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ี
ไดรับมอบหมาย ซึ่งการปฏิบัติตามภารกิจตาง ๆ ในการติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ  
ซึ่งในปจจุบันหองปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมมีหองและอุปกรณใดๆ ขาดอุปกรณทำงาน 
ที่สำคัญตาง ๆ เชน เครื่องปริ๊นทสี งานเอกสาร โตะคอมพิวเตอร โตะเกาอี้ของบุคลากร ซึ่งเปนสวน
สำคัญตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงมี
ความจำเปนตองจัดหาอุปกรณใหมีพรอมสมบูรณ สำหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสรางหองปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีสภาพพรอมใชงานและ
อำนวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการใหมีสมบูรณเปนไปตามมาตรฐาน 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในการรองรับการประเมินสถานศึกษาและการประเมินสถานศึกษาตามโครงการศูนยความเปนเลิศ
ทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
 
6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  งานอาชีวศึกษามีอุปกรณสำหรับปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        สภาพของอุปกรณเอ้ือตออยูในสภาพพรอมใชงาน ปลอดภัย และประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  
ในระดับ ดี 
 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
เดือน 

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

1.ศึกษาขอมูลและ
รายละเอียดตางๆ  
ของคอมพิวเตอร 
เครื่องปริ๊นทงาน
เอกสาร  
โตะคอมพิวเตอร โตะ
เกาอ้ีของบุคลากร 

            

2.ดำเนินงานจัดซ้ือ             
3. ติดตั้ง ปรับปรุง
ปฏิบัติงานอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 

            

 
8.  งบประมาณ   
 8.2 คาเครื่องปริ๊นทเอกสาร Canon printer inkjet PIXMA G2010         4,500   บาท  
 8.3 โตะประชุมพรอมเกาอ้ี     7,000   บาท 
    
     รวมท้ังสิ้น  11,500  บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 9.1 มีหองปฏิบัติงานและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี 
 9.2 มีหองปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ  
           เพ่ือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีรวมกันระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 9.3 สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 การประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
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25. โครงการหองเรียนอาชีพ 
 
๑.  หนวยงาน รับผิดชอบ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
      

๒.  ลกัษณะโครงการ 
    โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 โครงการมีความสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๙) 
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายเปาหมาย ยุทธศาสตรในการผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป และสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติ   
(พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๙) ซึ่งไดดำเนินการรวมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเพิ่มปริมาณ
ผูเรียนสายอาชีพและตองการคนหาความถนัดของผูเรียนในอนาคตเพราะการศึกษาทำใหผูเรียนมี
อาชีพ มีรายไดเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ที่มีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากำลังคนใหมีความเปนเลิศ 
ดานวิชาชีพประมงและวิชาชีพอื่นๆที่เกี ่ยวของ ซึ่งมุ งเนนผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมี
คุณภาพ มีสมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองตามมาตรฐานอาชีพ และความ
ตองการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ และภูมิภาค  

ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงไดจัดดำเนินการโครงการหองเรียนอาชีพรวมกับโรงเรียนเครือขายใน
ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิด
คุณภาพในทุกดาน และสรางโอกาสในการขาถึงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรอาชีพระยะสั้น และ
การจัดหลักสูตรวิชาชีพในรายวิชากลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและบริบทของโรงเรียน โดยการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมตนเรียนวิชาชีพเพื่อแสวงหาความถนัด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเลือก
วิชาชีพที่ตนอยากเปนในอนาคต ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมเด็กเยาวชนสูสายอาชีพและเปน
กำลังของประเทศชาติในอนาคต  
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๕.  วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพื่อจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สงเสริมและสรางโอกาสในการเขาถึงการพัฒนาทักษะ
อาชีพของนักเรียนในระดับมัธยม 

๕.๒  เพื่อจัดหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๕.๓ เพื ่อพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระหวางวิทยาลัยฯกับ
โรงเรียนเครือขาย  

๕.๔ เพื่อสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ และเผยแพรชองทางการเขาถึงการพัฒนาอาชีพ
โดยการจัดการอาชีวศึกษา  

 
๖.  เปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
            ๖.๑ วิทยาลัยฯ จัดจำนวนนักเรียน ท่ีเขารวมโครงการหองเรียนอาชีพ จำนวน ๓๐๐ คน   

  ๖.๒ วิทยาลัยฯ สามารถจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สงเสริมและสรางโอกาสในการเขาถึง
การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในระดับมัธยม ไดไมต่ำกวา  ๕ หลักสูตร 
            ๖.๓ วิทยาลัยฯสามารถจัดหลักสูตรวิชาชีพที ่สอดคลองกับกลุ มสาระการเรียนรู  ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดครบองคประกอบ  

  ๖.๔ วิทยาลัยฯพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับโรงเรียนเครือขาย 
ไดไมต่ำกวา ๕ แหง 

 ๖.๕ สามารถสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ และเผยแพรชองทางการเขาถึงการพัฒนา
อาชีพโดยการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไดตามวัตถุประสงค  

 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๗.๒  จัดกิจกรรมการลงนามความรวมมือสรางเครือขายระหวางวิทยาลัยฯและโรงเรียน
กลุมเปาหมาย 
 ๗.๓  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรรายวิชา
ท่ีสอดคลองกับกลุมสาระการเรียนรู 
 ๗.๔  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๗.๕ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
๘.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ คาตอบแทน/ คาใชสอย/ และคาวัสดุ  
 ๘.๑  คาตอบแทน  

  - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓๐ ชม. x ๖๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
๘.๒  คาใชสอย 

- คาน้ำมัน กิโลเมตรละ ๔ บาท จำนวน ๖๕ กม.x 18 สัปดาห จำนวนเงิน ๔,๖๘๐ บาท 
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๘.๓  คาวัสดุ 
 - วัสดุเกษตร จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุกอสราง จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 - วัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๒๗,๓๒๐ บาท 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถวน)           
หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได 

 
๙.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 ๙.๑  ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูและมีทักษะประสบการณดาน
วิชาชีพ 

     ๙.๒  เกิดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ดานสายอาชีพ 
     ๙.๓  พัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระหวางวิทยาลัยฯกับโรงเรียน
เครือขาย 
     ๙.๔  มีการประชาสัมพันธ และเผยแพรชองทางการเขาถึงการเรียนรูดานวิชาชีพตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

๑๐.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
ประเมินผลในระหวางการดำเนินงานโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการโดยสรุปจากผลสัมฤทธิ์

การเรียนรูและระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
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26. โครงการเล้ียงปลาแบบผสมผสาน 
 

๑.  ผูรับผิดชอบ   ๑. นายธาฎา  ศิณโส 
   ๒. นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ 
   ๓. นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ  
    

๒.  ลกัษณะโครงการ 
    โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 โครงการมีความสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๙) 
 

๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายเปาหมาย ยุทธศาสตรในการผลิต
และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป และสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติ   
(พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๙) ซึ่งไดดำเนินการรวมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเพิ่มปริมาณ
ผูเรียนสายอาชีพและตองการคนหาความถนัดของผูเรียนในอนาคตเพราะการศึกษาทำใหผูเรียนมี
อาชีพ มีรายไดเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนทที่มีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากำลังคนใหมีความเปนเลิศดาน
วิชาชีพประมงและวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวของ ซึ่งมุงเนนผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมีคุณภาพ มี
สมรรถนะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค สอดคลองตามมาตรฐานอาชีพ และความตองการของ
ตลาดแรงงานท้ังในประเทศ และภูมิภาค  

ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงไดจัดดำเนินการโครงการหองเรียนอาชีพรวมกับโรงเรียนเครือขายใน
ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิด
คุณภาพในทุกดาน และสรางโอกาสในการขาถึงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยโครงการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีดำเนินการเตรียมความพรอมใน
ดานการเลี้ยงปลาท่ีหลากหลาย ภายในบอเดียวกันและเก้ือหนุนกัน เพ่ือไวเปนสถานท่ีศึกษาดูงานของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโครงการหองเรียนอาชีพ และสำหรับฝกทักษะของนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

 

 ๕.  วัตถุประสงค 
 ๕.๑  เพ่ือเปนสถานท่ีศึกษาดูงานของนักเรียนในโครงการหองเรียนอาชีพและผูสนใจท่ัวไป 

๕.๒  เพ่ือเปนสถานท่ีฝกทักษะทางดานการเลี้ยงปลา 
๕.๓ เพ่ือสรางรายไดใหกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 



(84) 
 

๖.  เปาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
            ๖.๑ นักเรียนในโครงการหองเรียนอาชีพและผู สนใจทั ่วไปเขามาศึกษาดูงานจำนวน  
๒๐๐ คน 

  ๖.๒ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไดฝกทักษะทางดานการเลี้ยงปลา 
๖.๓ วิทยาลัยฯ มีรายไดจากการจำหนายปลา  

 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๗.๒  ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา 
 ๗.๓  จับจำหนายผลผลิต 
 ๗.๔  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๗.๕ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 
๘.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ  
 ๘.๑  อาหารปลาดุกเล็ก  ๓๒ กระสอบๆละ ๕๕๐ บาท = ๑๗,๖๐๐ บาท 
 ๘.๒  อาหารปลาดุกกลาง ๓๒ กระสอบๆละ ๕๓๐ บาท = ๑๖,๙๖๐ บาท 
 ๘.๓  อาหารปลาดุกใหญ  ๓๒ กระสอบๆละ ๕๒๐ บาท = ๑๖,๖๔๐ บาท 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๕๑,๒๐๐  บาท  (หาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 
          
๙.  ตารางการใชจายงบประมาณ 
ตารางรายจาย 

ท่ี รายการ ป 2565 ป 2566 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1 ซ้ืออาหารปลา ๔,๔๐๐ ๔,๒๔๐ ๔,๑๖๐    
      

2 ซ้ืออาหารปลา    ๔,๔๐๐ ๔,๒๔๐ ๔,๑๖๐ 
      

3 ซ้ืออาหารปลา       
๔,๔๐๐ ๔,๒๔๐ ๔,๑๖๐ 

   

4 ซ้ืออาหารปลา          
๔,๔๐๐ ๔,๒๔๐ ๔,๑๖๐ 

รวมท้ังส้ิน ๕๑,๒๐๐  บาท 
 

ตารางรายรับ 

ท่ี รายการ ป 2565 ป 2566 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จำหนาย ๒๐,๐๐๐             

2 จำหนาย     ๒๐,๐๐๐         

3 จำหนาย         ๒๐,๐๐๐     

4 จำหนาย             ๒๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๘๐,๐๐๐  บาท 



(85) 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 ๑๐.๑  นักเรียนในโครงการหองเรียนอาชีพ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ และผูสนใจทั่วไป
เกิดกระบวนการเรียนรู และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพดานการเลี้ยงปลา 

     ๑๐.๒  วิทยาลัยฯ มีรายไดจากการจำหนายผลผลิต จำนวน ๑,๖๐๐ กิโลกรัมๆละ ๕๐ บาท 
เปนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๑.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลในระหวางการดำเนินงานโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการโดยสรุปจากผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูและระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
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27. โครงการประมงวิชาการ 2566  
ภายใตโครงการสงเสริมสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center) 

 
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ  ฝายวิชาการ  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและ
แปรรูปสัตวน้ำ  ระดับปวส. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ และสาขาวิชาการ
เดินเรือ เปนวิทยาลัยฯ ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellent 
Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และงานฟารมภายใตกรอบ
แนวค ิด DREAM Model D : Digital Direction, R : Rearing wit reverse checking system, E : 
Environmental Friendly, A : Aquaculture, M : Management syster  ที่มีการจัดการศึกษาท่ี
มุงเนนพัฒนาการศึกษาแนวใหมยุคประเทศไทย 4.0 ในขณะเดียวกัน นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
ฯ จะตองมีความรูความสามารถควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณของวิทยาลัยฯ ท่ีวาเดนทักษะ
ประมง ดำรงตน ตอบแทนบุญคุณแผนดิน ประกอบกับทำเลที่ตั้งของวิทยาลัยฯ อยูติดกับแหลงน้ำ
ธรรมชาติขนาดใหญ ทะเลสาบสงขลา ที่มีผลผลิตในธรรมชาติลดลง ดังนั้นเพื่อใหนักเรียน-นักศึกษา
ตระหนัก ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเห็นความเชื่อมโยงของอาชีพ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองสรางจิตสำนึกใหกับนักเรียน-นักศึกษาอยางตอเนื่อง  และมีการพัฒนาศักยภาพผูเรียนให
สอดคลองกับการจัดการอาชีวศึกษา 
 
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานวิชาชีพ  และสรางการมีสวนรวม โดยการเสวนาวิชาการ 
๒. เพ่ือใหผูเรียนไดนำเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ 
๓. เพ่ือสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทะเลสาบสงขลา 
๔. ผลิตลูกพันธุสัตวน้ำเพื่อคืนความอุดมสมบูรณใหกับทะเลสาบสงขลา โดยการปลอยพันธุ

สัตวน้ำ 999,999 ตัว เพ่ือตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
 

๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
  ๔.๑.๑ คณะผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี เขารวมโครงการรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
  ๔.๑.๒ นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 
 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
    ๔.๒.๑ นักเรียน นักศึกษา ใหความสำคัญกับคำปฏิญาณที่วาเกิดมาตองตอบแทน
บุญคุณแผนดิน 
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  ๔.๒.๒ คณะผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี และนักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกอนุรักษ ฟนฟู 
และเพ่ิมผลผลิตทรพยากรสัตวน้ำในแหลงน้ำธรรมชาติทะเลสาบสงขลา และสรางระบบนิเวศวิทยาให
มีความอุดมสมบูรณ 
 
๕. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๕.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๕.๒  จัดกิจกรรมคืนความอุดมสมบูรณใหกับทะเลสาบสงขลา โดยการปลอยพันธุสัตวน้ำ 
999,999 ตัว 
 ๕.๓  จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการอนาคตการประมง กับการดูแล แผนดิน เพื่อตอบแทน
บุญคุณแผนดินใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 ๕.๔  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ 
 ๕.๕ สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ระหวางวันท่ี  1 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

๖. งบประมาณในการดำเนินโครงการ คาตอบแทน/ คาใชสอย/ และคาวัสดุ 
 ๖.๑  คาตอบแทน  

  - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน ๕ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชม. จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
๖.๒  คาใชสอย 
 - คาท่ีพักวิทยากร จำนวนเงิน ๕,๔๐๐ บาท 

- อาหารวางคณะครู และเจาหนาที่ จำนวน ๖๐ คน x 35 บาท x 2 มื้อ จำนวนเงิน
๔,๒๐๐บาท 

- อาหารวางนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒๕0 คน x 25 บาท x 2 มื้อ จำนวนเงิน  
๑๒,๕๐๐ บาท 

๖.๓  คาวัสดุ 
 - คาปายไวนิล ราคา ๗๕๐ บาท x 2 ผืน จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
 - ออกซีเตตราไซคลีน จำนวน ๓ กระปอง x ๑,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
 - อารทีเมีย จำนวน ๑๒ กระปอง x ๘๐๐ บาท จำนวนเงิน ๙,๖๐๐ บาท 
 - ถุงแพ็คปลา จำนวน ๕๐ กิโลกรัม x ๘๐ บาท จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
 - ยางรัดถุงปลา จำนวน ๕ ถุง x ๑๐๐ บาท จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท 
 - กระดาษทิชชู จำนวน ๑๐ กลอง x ๕๐ บาท จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท 
 - ถุงดำ จำนวน ๕ แพ็ค x ๒๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๕๑,๒๐๐  บาท  (หาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยบาทถวน) 
          หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได 
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๗. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
๗.๑  นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูทางดานวิชาการ อนาคตการประมง กับการเกิดมา  

เพ่ือตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
 ๗.๒  คณะผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกรักษาความสมดุลใน

ระบบนิเวศโดยการปลอยพันธุสัตวน้ำใหกลับคืนสูธรรมชาติ 
 
๘. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลในระหวางการดำเนินงานโครงการ และเม่ือสิ้นสุดโครงการโดยสรุปจากผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูและระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
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28. โครงการจัดการเรียนการสอนเกษตรกรนักศึกษา 
ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
  งานโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ) ............................................................................ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) ............................  

  ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) …………………  
  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปนโครงการที่วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับเกษตรกรหรือ
ลูกหลานเกษตรกรหรือผูที่มีสนใจในอาชีพเกษตรกร โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๒ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ และสาขาวิชาแปรรรูปสัตวน้ำ เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหกับผูท่ีดอยโอกาสในการเรียนในชั้นเรียนปกติไดตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิตตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
 
5. วัตถุประสงค 

๕.๑ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาดานอาชีพเกษตรกรในระดับ ปวช.ใหกับเกษตรกรและ
ลูกหลานเกษตรกรเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทองถิ่นตรงตามความตองการของเกษตรกร 
ในโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 

๕.๒ เพ่ือสงเสริมเกษตรกรไดมีโอกาสพัฒนาการศึกษา 
๕.๓ เพื ่อสนับสนุนใหผู เร ียนไดร ู จักใชทรัพยากรในทองถิ ่น ภูมิปญญาทองถิ ่นอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๕.๔ เพื ่อสนับสนุนโครงการอื ่นๆตามแผนพัฒนาจังหวัดเพื ่อสรางความมั ่นคงในทองถ่ิน

ประเทศชาติตอไป 
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  - ระดับปวช.1 จำนวน 40 คน 
  - ระดับปวช.2 จำนวน 27 คน 
  - ระดบัปวช.3 จำนวน 53 คน 
                      รวม  110 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 
      ผูเขาเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) มีสมรรถนะตามโครงสราง
หลักสูตร 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ  
  

ข้ันตอนการดำเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. รายงานผลโครงการ             

  
 7.2 สถานท่ีดำเนินการ ตามท่ีสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนกำหนดเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 200,000 บาท  ไดแก 
 - คาตอบแทนผูสอน พนักงานขับรถ และผูบริหารติดตามนิเทศ 120,000 บาท 
 - คาวัสดุฝก       75,000  บาท 
 - วัสดุสำนักงานและคาอ่ืนๆ      5,000  บาท 
  
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท จากเงินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
(อศ.กช.) 
 
10. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  10.1 นักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบทไดรับการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต 
  10.2 พัฒนาทักษะวิชาชีพเกษตรกรโดยบูรณาการกับวิชาชีพท่ีผูเรียนประกอบอาชีพ 
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11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
11.1 การประเมินผลการดำเนินงาน 

 11.2 รายงานผลการดำเนินงาน  
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29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อศ.กช. 
 โดยใชกระบวนการโครงการเปนฐาน PBL 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
  งานโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ) ............................................................................ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) ............................  

  ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) …………………  
  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปนโครงการที่วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับเกษตรกรหรือ
ลูกหลานเกษตรกรหรือผูที่มีสนใจในอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ตามนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ตองการจะปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง 
ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ องคประกอบ
สำคัญของระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพคือหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบ สอดคลองกับอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน จึงมีความจำเปน เพ่ือให
การดำเนินกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยเกิดผลดี เปนไปตามกระบวนการจึงไดเสนอ
โครงการนี้ข้ึนมา 

 

5. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา สำหรับเกษตรกรนักศึกษาในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน อศ.กช. 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ครูผู สอนนักเรียนกลุ ม อศ.กช. ทุกคน ทุกรายวิชา ไดรับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให
สอดคลองกับฐานการเรียนรูตามสมรรถนะรายวิชานั้นๆ ทั้ง 6 ภาคเรียน เพื่อใหตรงตอความตองการ
ของผูเรียน (กระเชาอาชีพ) 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ  
  

ข้ันตอนการดำเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. รายงานผลโครงการ             

  

 7.2 สถานท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 25,000 บาท  ไดแก 

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง   15,000 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณและอ่ืนๆ      10,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  9.1 ครูผูสอนนักเรียนกลุม อศ.กช. ทุกคน ทุกรายวิชา ไดรับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาให
สอดคลองกับฐานการเรียนรูตามสมรรถนะรายวิชานั้นๆ ท้ัง 6 ภาคเรียน เพ่ือใหตรงตอความตองการ
ของผูเรียน (กระเชาอาชีพ)   
  9.2 ไดหลักสูตรรายวิชาตรงกับความตองการของผูเรียน 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
10.1 การประเมินผลการดำเนินงาน 

 10.2 รายงานผลการดำเนินงาน  
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30. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการสรางเกษตรกรนักศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
  งานโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ) ............................................................................ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) ............................  

  ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) …………………  
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดทำ
โครงการสรางเกษตรกรนักศึกษา (Farmer Student) เพื่อพัฒนาสูเกษตรกรที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน 
(Smart Farmer) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางใหเกษตรกรมีความรอบรูและมีประสบการณงานอาชีพ
มากข้ึน โดยการฝกอบรมเปนระยะๆ ในฟารม/สวนของเกษตรกรเอง (Home Farms) และนำเทคนิค
และเทคโนโลยีใหมๆ ไปพัฒนางานเกษตรของเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ผลิตเปน แปรรูป
เปน และขายเปน จนสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรของเกษตรกรใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 
(Smart Farmers) ดังนั้นการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง 
ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสรางแรงจูงใจใหแกเกษตรกรนักศึกษา และเห็น
ประโยชนในการเขารวมโครงการ ท่ีสามารถนำความรูท่ีไดรับมาบูรณาการใหมีความสอดคลองกับการ
ประกอบอาชีพของตนไดอยางยั่งยืน 
 

5. วัตถุประสงค 
๕.๑  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรนักศึกษา และเห็นประโยชนในการเขารวมโครงการ 
๕.๒  เกษตรกรนักศึกษาที่เขารวมโครงการสามารถนำความรูที่ไดรับจากการศึกษาดู งานมา

ถายทอดความรูและประสบการณใหกับเพ่ือนเกษตรกรไดอยางถูกตอง 
๕.๓  เกษตรกรนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการทุกคน  สามารถนำความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดู

งานมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับการประกอบอาชีพของตนไดอยางยั่งยืน  
๕.๔  ผูรับผิดชอบโครงการสามารถนำความรูที่ไดรับมาถายทอดใหเพื่อนครูสามารถจัดฐาน

การเรียนรูไดตามฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และสถานประกอบการได
อยางถูกตอง 
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
      มีผูเขารวมโครงการ  จำนวน  60 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
      เกษตรกรนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการทุกคน  สามารถนำความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน
มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับการประกอบอาชีพของตนไดอยางยั่งยืน 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ  
  

ข้ันตอนการดำเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงานตามโครงการ             
5. รายงานผลโครงการ             

  
 7.2 สถานท่ีดำเนินการ ตามท่ีสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนกำหนด 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  ไดแก 
 ๘.๑  คาเบี้ยเลี้ยง    จำนวน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
 ๘.๒  คาอ่ืนๆ    จำนวน   ๑๖,๐๐๐  บาท 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  จากเงินโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

๙.๑  เชิงปริมาณ มีผูเขารวมศึกษาดูงานตามโครงการครบตามจำนวนเปาหมาย จำนวน  
๖๐ คน คิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

๙.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๙.๒.๑  เกษตรกรนักศึกษาที ่เขารวมโครงการสามารถนำความรู ที ่ไดร ับจาก   

การศึกษาดูงานมาถายทอดความรูและประสบการณใหกับเพ่ือนเกษตรกรไดอยางถูกตอง 
 ๙.๒.๒ เกษตรกรนักศึกษาที่เขารวมโครงการทุกคน  สามารถนำความรูที่ไดรับจาก

การศึกษาดูงานมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกับการประกอบอาชีพของตนได
อยางยั่งยืน  
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  ๙.๒.๓  ผูรับผิดชอบโครงการสามารถนำความรู ที ่ไดรับมาถายทอดใหเพื่อนครู   
สามารถจัดฐานการเรียนรูไดตามฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และสถาน
ประกอบการไดอยางถูกตอง 

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 การประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.2 รายงานผลการดำเนินงาน  
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31. โครงการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ำ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง 
 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการพันธกิจ/
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
       กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 

  การประกันคุณภาพ  
   
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พ.ศ.2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2563 ซึ่งในการพัฒนา
กำลังคนใหสอดคลองกับสมรรถนะของสาขาวิชานั้น มีความจำเปน ตองพัฒนาผูเรียนโดยเนนการ
พัฒนาทักษะควบคูไปดวย การพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อพัฒนา
ทักษาใหกับผูเรียน และพัฒนาใหแผนกวิชาฯมีผลิตภัณฑใหม และเปนการประชาสัมพันธการจัดการ
เรียนการสอนของแผนกวิชา เพ่ิมผูเรียนใหกับวิทยาลัยฯ ตอไป 
 
5.  วัตถุประสงค 
  ๕.๑ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีทักษะ

ในการแปรรูปสัตวน้ำมากข้ึน 
  ๕.๒ เพ่ือใหมีผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ำเพ่ิมข้ึน 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ     
       มีผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ำ ไมนอยกวา ๒ ชนิด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษามีทักษะในดานการแปปรูปสัตวน้ำ 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  7.1.2 ดำเนินการตามโครงการ 
  7.1.3 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  7.1.4 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินการตลอดปการศึกษา 
  7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   งบประมาณ  ๒,๐๐๐,000 บาท  
  ๑. คาเครื่องปดฝากระปองแบบดึง       ๕๐,๐๐๐ บาท 
  ๒ คาวัตถุดิบ     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. คาอุปกรณ       ๕๐,๐๐๐ บาท 
     
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ำ  
 9.2 นักศึกษามีทักษะในดานการแปปรูปสัตวน้ำ 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 ผลิตผลิตภัณฑจากการแปรรูปสัตวน้ำ 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 11.1 ผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ำ ไมนอยกวา ๒ ชนิด 
 11.2 นักศึกษามีทักษะในดานการแปปรูปสัตวน้ำ 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 ดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 12.2 ประเมินผลการจัดทำสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 12.3 รายงานผลการดำเนินโครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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32. โครงการวิเคราะหหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชารวมกับสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
       พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสู 
                                    มาตรฐานสากล  
   ประเด็นยทุธศาสตร 1 การพัฒนาหลักสูตร 
    กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
         มาตรฐานท่ี  2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   ประเด็นท่ี      2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
      2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากการที่รัฐบาลไดประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 ขึ้นมา ทำใหเกิด
กระแสการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกภาคสวน ไมเวนแมแตในระบบการศึกษาของไทย ซึ่งรูปแบบของ  
การพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 นี ้  เป นว ิส ัยท ัศน เช ิงนโยบาย ท ี ่อธ ิบายถ ึงล ักษณะ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากยุคที่มีลักษณะของเศรษฐกิจที่เนนภาคเกษตรกรรม (ยุค 1.0)  
มาเปนยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมแรงงานขนาดเบา (ยุค 2.0) จนมาสู ยุค 
การพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความซับซอนดวยเทคโนโลยี (ยุค 3.0) และ
สุดทาย คือการกาวสูยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจเนนการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เฉกเชนปจจุบัน  
ท่ีเราเรียกกัน ยุค 4.0  
  การศึกษา ใน ยุค Thailand 4.0 เปนยุคที่ตอเนื่องจากยุคที่แลว เนื่องจากการที่ผู เรียน 
มีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเขาถึงไดงายขึ้น สงผลใหเกิดการนำเทคโนโลยี
เหลานั้นมาประยุกตใชและสงเสริมการเรียนรู มีการใชสื่อและสังคมออนไลนที่มีวิจารณญาณมากข้ึน 
สรางมูลคา สรางนวัตกรรมที ่ตอบสนองตอความตองการของตัวเอง ซึ ่งบทบาทของครูในยุคนี้ 
จะตองเปนโคชท่ีชวยท่ีชวยสงเสริมองคความรูท่ีผูเรียนเกิดการจากเรียนรูดวยตัวเอง 
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 สามารถสรางสรรคการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ไดโดยใชแนวคิดดวยตอไปนี้ สงเสริม 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชสองภาษา ใช STEM เขามามีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สงเสริมทักษะ EF ในการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต  
การเรียนรูแบบโครงการสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ใชเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการ
จัดการเรียนการสอน เนนการกาวสูข้ันของกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning 
   ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ของยุคสมัย ของวิทยาลัยเกิดผลดีตอครู และผูเรียน จึงตองสรางความรูความเขาใจดวยการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน จึงไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมา  
 
5. วัตถุประสงค 
  5.1 เพ่ือวิเคราะหหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชารวมกับสถานประกอบการ 
  5.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ทุกสาขาวิชา/สาขางานมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 6.1.2. ครูผูสอนไมนอยกวารอยละ 80 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 แผนกวิชามีปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  6.2.2 ครูผูสอนมีรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.2 กำหนดรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 7.3 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 
 7.4 รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง 
รายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 7.5 จัดทำฐานขอมูลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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  7.6 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการดำเนินการ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

            

5. รายงานผลโครงการ             
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 70,000 บาท  (excellent center) ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   10,000  บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน        20,000 บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน        30,000 บาท   

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  9.1 แผนกวิชามีปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  9.2 ครูผ ู สอนมีรายวิชาเดิมที ่ได ร ับการปรับปรุงสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  10.1 ทุกแผนกวิชามีการปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 10.2 ครูผู สอนอยางนอยรอยละ 80 ปรับปรุงรายวิชาเดิมสอดคลองกับความตองการ 
ของสถานประกอบการ 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  11.1 แผนกวิชามีปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  1.2 ครูผูสอนมีรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 11.3. มีนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 บันทึกขอปรับปรุงรายวชิา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
 12.2 แผนการสอน 
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33. โครงการสรางศูนยคลังปญญาอาชีพดานประมง 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ       
  1. นายตะวัน  ชวยชูเครือ  3. นายพงษพิศาล  กังขสัง 
  2. นายสุขิตกุล  เกตุพันธ  4. นางสาวกานดา  เหลาะโตะหมัน 
  5. นางสาวสุกิตตา  สามารถกิจ 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
     ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
   การประกันคุณภาพ 

  ดานท่ี ๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
  ขอท่ี ๓.๑.๑  การจัดการเรียนการสอน 

   แผนงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาเปนเลิศเฉพาะทาง 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการ 
  องคประกอบท่ี 2.6 ดานคลังปญญาอาชีวศึกษา สถานศึกษาเปนเลิศเฉพาะทาง  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.6.1 สารสนเทศดานอาชีพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.6.2 การวิจัยและองคความรูใหมดานอาชีพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.6.3 ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสระหวางครูฝก ครูผูสอน และผูเรียน 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนทางดานประมง โดย
วิทยาลัยฯ ไดรับเลือกใหเปนศูนยพัฒนาความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งกำหนดให สถานศึกษามีแหลงเรียนรูอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงแหลง
เรียนรูในสาขาอาชีพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการ
เรียนการสอนดวยสื่อการเรียนรูเกี ่ยวของกับสาขาวิชา เชน E-book E-learning E-content และ
โปรแกรมจำลอง มีการผลิดตและใชสื่ออิเล็กทรอนิกในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  
  ดวยเหตุผลนี้ งานสื่อการเรียนการสอน จึงไดจัดทำโครงการสรางศูนยคลังปญญาอาชีพดาน
ประมง เพื่อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเพียงพอตอการใชงาน และ
สนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน ตอครูผูสอน อีกทั้งยังรวบรวมสื่อ
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อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงแหลงเรียนรูในสาขาอาชีพ ไวในแพลตฟอรมเดียวกัน เพื่อสงเสริมการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาอาชีพ 
 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือจัดหา วัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเพียงพอตอการใชงาน 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดการเรียนการสอน ตอครูผูสอน 
 5.3  เพ่ือรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมโยงแหลงเรียนรูในสาขาอาชีพ ไวในแพลตฟอรม
เดียวกัน 

 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 มีวัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส  
  6.1.2 มีสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมโยงแหลงเรียนรูในสาขาอาชีพ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  - งานสื่อการเรียนการสอน มีวัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส เพียงพอตอ
การใชงาน 
  - งานสื่อการเรียนการสอน มีสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมโยงแหลงเรียนรูในสาขาอาชีพ  
 - งานสื่อการเรียนการสอนมีแพลตฟอรมสำหรับรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงแหลง
เรียนรูในสาขาอาชีพ ไวในแพลตฟอรมเดียวกัน 
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 กิจกรรม จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

      7.1.1.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
7.1.1.2 กำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ 
7.1.1.3 งานพัสดุ ดำเนินการจัดซ้ือ 
7.1.1.4 ดำเนินการ 
7.1.1.5 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
7.1.1.6 สรปุผลและรายงานผลโครงการ 

7.1.2 กิจกรรมการรวบรวมสื่ออิเลก็ทรอนิกส 
    7.2.1 จัดทำแบบสอบถามรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส  
    7.2.2 งานสื่อการเรียนการสอนรวบรวมขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงแหลงเรียนรูใน
สาขาอาชีพ 
    7.2.3 ดำเนินการสรุปขอมูล และจัดเก็บขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสไวในแพลตฟอรมเดียวกัน 

 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
7.2.1 ดำเนินการในชวงปงบประมาณ 2566 
7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนเงินงบประมาณ 62,500 บาท ไดแก  
  กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ สำหรับอำนวยความสะดวกผลิตสื่อวีดีโอ 
ประกอบการสอน (งานสื่อฯ เขาไปใหบริการถายทำวีดีโอ) 
   - ขากลอง Gimball stabilizer   25,000   บาท 
   - ไมคหัวกลอง Super-cardioid Microphone   7,500    บาท 
   - ไมคไรสายติดคอปก Ultra-compact wireless 10,000   บาท 
   - คาใชจายอ่ืน ๆ       7,500  บาท  
   กิจกรรมท่ี 2  จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ สำหรับใหบริการผลิตสื่อวีดีโอประกอบการสอน (สำหรับ
ไวใหครูผูสอนยืมไปใชงาน) 
   - ขาตั้งกลองมือถือ จำนวน  5  ชุดๆ ละ 1,500  รวม 7,500  บาท 
   - ไมค         จำนวน  5  ชุดๆ ละ 1,000  รวม 5,000 บาท 
  กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมการรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส 
   - ไมมีคาใชจาย 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  ครูผูสอน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับบริการวัสดุ ครุภณัฑ สำหรับใหบริการผลิตสื่อวีดีโอ
ประกอบการสอนอยางเพียงพอ และท่ัวถึง มีศูนยรวมสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบแพลตฟอรมออนไลน ไว
ใหนักเรียนนักศึกษาเขาไปเรียนรูไดอยางสะดวก และตลอดเวลา 

 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  ครูผูสอน และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับบริการจากงานสื่อ 
การเรียนการสอน 
  นักเรียนนักศึกษา เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในแพลตฟอรมระบบออนไลน ไดอยางสะดวก 
และตลอดเวลา 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีครุภัณฑ สำหรับใหบริการผลิตสื่อวีดีโอประกอบการสอนอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง 

 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 12.2 ประเมินการใชวัสดุ ครุภัณฑ สำหรับใหบริการผลิตสื่อวีดีโอประกอบการสอน 
  12.3 รายงานผลการดำเนินโครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
 



(105) 
 

34. โครงการสงเสริมผูเรียน 5 D 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      งานวัดผลและประเมินผล/ ฝายวิชาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

 ☑ โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

 ☑ ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย  
เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดีคนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

- ประเด็นที่ 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  ขอที่ 7 การสงเสริมใหคนไทย
มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสวนรวม 

- ประเด็นที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอที่ 2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรูสอดรับกับศตวรรษท่ี 21 

- ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ขอท่ี 6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

 นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 

☑ วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี7 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตอง
ตอบแทนบุญคุณแผนดินภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณ
แผนดินภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

☑ ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
ดานท่ี ๑.๑ ดานความรู  ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเสริมแรงเปนทฤษฎีการวางเงื ่อนไขดวยการกระทำ (Operant Conditioning Theory)  
ของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Burhus Skinner เปนนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เขาเชื่อวา "ถาคุณ
ใหรางวัลหรือลงโทษอยางเหมาะสม คุณจะสามารถทำใหผูอ่ืนเกิดพฤติกรรมตามท่ีตองการได" ทฤษฎี
นี ้มีประโยชนตอพฤติกรรมการเรียนรู  และมีหลักการประยุกตใชที ่มีประโยชนหลายอยาง เชน  
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เม่ือนักเรียน นักศึกษาไดรับคำชม หรืออยูในสภาพแวดลอมท่ีทุกคนชื่นชมกัน (Antecedent) ยอมทำ
ใหเขาตั้งใจเรียน (Behavior) และสุดไดเขาจะไดผลกรรม (Consequences) คือผลการเรียนท่ีดี  
 ดังนั้นเพ่ือท่ีจะใหนักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ควรจัดใหมีกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่เสริมแรงใหเกิดพฤติกรรม  5 D ไดแก 
ประพฤติดี เรียนดี กิจกรรมดี สุขภาพดี และ Digital Literacy เพื ่อสงเสริมใหผู เรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจรวมท้ังเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาท้ัง 5 ประการ 
 5.2 เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหกับนักเรียน นักศึกษาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 5.3 เพ่ือแสดงความยินดีกับผูท่ีมีคุณลักษณะครบท้ัง 5 ประการ และสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา
กลุมอ่ืนๆใหเกิดพฤติกรรมทางการเรียนรู 
 5.4 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจตอตนเอง ครอบครัว และสถาบัน  
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในแตละชาวงชั้นจบหลักสูตรตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบท้ัง 5 ประการ ไมต่ำกวารอยละ 5 ในแตละชวงชั้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียน 5 D ครบ
ท้ัง5 ประการ และสามารถประพฤติปฏิบัติได 
 

 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

ดำเนินการตามโครงการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปและรายงานผล 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 
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 7.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ 
ข้ันตอนการ 
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. ดำเนินโครงการ             
3. ประเมินผล
โครงการ 

            

4. สรุปผล             
 
 7.3 สถานท่ี 
  - วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  8.1 เงินงบประมาณท้ังสิ้น 600 บาท   
   -  กระดาษเกียรติบัตรพิมพกรอบทอง  ขนาด A4 จำนวน  2 รีม 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติของผูเรียนครบท้ัง 5 ประการ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษามีขวัญและกำลังใจในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา รูสึกยินดี และ เกิดพฤติกรรมทางการเรียนรูกับนักศึกษากลุมอ่ืน 
 9.4 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจตอตนเอง ครอบครัว และสถาบัน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  

นักเรียน นักศึกษา เกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามคุณสมบัติผูเรียน 5 D 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  

ระดับความสำเร็จกิจกรรม ระดับ ดี 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จำนวนผูจบการศึกษาในแตละหลักสูตร 
 12.2 จำนวนผูไดรับรางวัลสงเสริมผูเรียน 5 D ในแตละชวงชั้น 
 12.3  แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 
 12.4 การสังเกตและสัมภาษณ 
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35. โครงการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยผูรับผิดชอบ  
 อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี  และแผนกวิชาทีเปดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามนโยบาย 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 วิสัยทัศน พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  พันธกิจท่ี 1 จัดและสงเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐาน มุงตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 7 สงเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพสูงข้ึน 
และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
 วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานศึกษา 
  พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาบุคลากร 
      โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน 
และครูฝกในสถานประกอบการผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ครูฝก     
              และ ตัวชี้วัด 2.3.2 การเสริมสรางสมรรถนะครูฝกในการจัดการเรียนรู 
ในสถานการณจริง 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝก เปนผูมีบทบาทสำคัญยิ่งท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนการสอนในสถานประกอบการใหเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตรและสมรรถนะวิชาชีพ  
ซ่ึงจะทำใหผูเรียนเกิดสมรรถนะอาชีพ มีทักษะท่ีเชี่ยวชาญ สอดคลองกับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ฉะนั้นสรางความเขาใจ แนะแนวทางใหครูฝกของสถานประกอบการ ใหมีความรูและ
เขาใจในกระบวนการการจัดการศึกษา สามารถนำความรู เทคโนโลยีที่มีของสถานประกอบการ 
มาพัฒนางานถายทอดสูนักเรียน นักศึกษา ท่ีสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ  
 งานอาชีวศึกษาเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการศึกษา ดังกลาว เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจ ในการวางแผนการจัดการศึกษา การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การถายทอด
ความรู ทักษะและประสบการณของครูฝกใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. วัตถุประสงค 
  พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถจัดทำแผนการฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ครูฝกในสถานประกอบการท่ีอบรมแลวสามารถทำแผนฝกไดรอยละ 100 ของวิชาท่ี
เปดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ไดครูฝกในสถานประกอบการที่ผานการฝกอบรมฯตามเกณฑมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ความพึงพอใจตอโครงการอบรมครูฝกในสถานประกอบการ ในระดับมาก 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 

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

1. เขียนโครงการ             
2. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนในการดำเนินโครงการ 

            

จัดทำหนังสือ 
เชิญวิทยากร 

            

จัดทำหนังสือ  
เชิญครูฝกในสถานประกอบการ 
เขารับการอบรม 

            

5. จดัเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม 

            

6. ดำเนินงานอบรม             
7. สรุปและรายงานผล             
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8. งบประมาณ  จำนวน 18,500 บาท  
 จากเงิน งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2565   ไดแก 

8.1 คาวิทยากร 6,000 

8.2 คาอาหารและอาหารวาง 7,000 

8.3 คาวัสดุ/เอกสารประกอบการอบรม 2,500 

8.4 คาวัสดุ/เอกสารประกอบการอบรม 2,000 

8.5 คาจัดทำรายงานและเขารูปเลม 1,000 
    รวมท้ังสิ้น  18,500  บาท 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 9.1 เชิงปริมาณ 
 ไดแผนฝกไดรอยละ 100 ของวิชาท่ีเปดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 ไดครูฝ กในสถานประกอบการที ่ผ านการฝกอบรมฯตามเกณฑมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
 ความพึงพอใจตอโครงการอบรมครูฝกในสถานประกอบการ ในระดับมาก 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 การนิเทศ ติดตามทำการประเมินผลการดำเนินงาน 

10.2  รายงานผลการดำเนินงาน 
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36. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยผูรับผิดชอบ อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามนโยบาย 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
        โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน 
  และครูฝกในสถานประกอบการผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ครูฝก     
              และ ตัวชี้วัด 2.3.2 การเสริมสรางสมรรถนะครูฝกในการจัดการเรียนรู 
  ในสถานการณจริง 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
  การเตรียมความพรอมใหแกผู เรียน เปนกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา            
ซึ ่งนักศึกษาทุกคนที ่ไดร ับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท นั้น  
เปนผูที่สำเร็จการศึกษาและมีองคความรูที่แตกตางกัน เมื่อเขามาศึกษาในวิทยาลัยเดียวกันจำเปน
จะตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  รูจักรักสามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความผูกพันท่ีดีตอกัน และ
นักศึกษาใหมทุกคนจะตองรูและเขาใจเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยฯ หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน วิธีเรียน การปรับตัว  การอยูรวมกับผูอื่น ดังนั้นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เปนกิจกรรม 
ท่ีมีความสำคัญอยางหนึ่งท่ีจะตองจัดข้ึนใหแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีขอมูลดังกลาวเบื้องตน ท่ีนักศึกษา
ใหมจะตองเขาใจไดอยางถูกตองและเปนไปตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น วิทยาลัย 
จึงไดจัดทำโครงการดังกลาวขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาและเพื่อสนองนโยบาย
ของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
5. วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพ่ือใหนักศึกษาใหมระบบทวิภาคี ไดรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา         
ระบบทวิภาคี ท้ังดานการลงทะเบียน ดานหลักสูตร ดานกิจกรรม และดานการวัดและประเมินผล 
 5.2 เพื ่อใหน ักศึกษาใหมระบบทวิภาคี ไดร ับทราบเกี ่ยวกับหลักเกณฑการปฏิบัต ิตน 
ของนักศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.3 เพ่ือปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีมีตอครู อาจารย 
 5.4 เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
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6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ      
 6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 นักศึกษาใหมระบบทวิภาคี สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ไดรับการปฐมนิเทศ 
ไมนอยกวารอยละ  80  
  6.1.2 นักศึกษาใหมระบบทวิภาคี สาขาแปรรูปสัตวน้ำ ไดรับการปฐมนิเทศ 
ไมนอยกวารอยละ  80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
           6.2.1 ศักยภาพในดานการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมระบบทวิภาคี   
ในระดับมาก 
 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ณ ศูนยประชุมวิทยบริการ  
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือหรือ
ดำเนินการ 

            

3.ทำคำสั่ง,
เอกสารประกอบ
ประชุมเสวนา 

            

4.ดำเนินการ             
5.สรุปและ
รายงานผล 

            

7.2 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาแปรรูปสัตวน้ำ ณ บริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูดส จำกัด 
ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือหรือ
ดำเนินการ 
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ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

3.ทำคำสั่ง,
เอกสารประกอบ
ประชุมเสวนา 

            

4.ดำเนินการ             
5.สรุปและ
รายงานผล 

            

 
7.3 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาสาขาแปรรูปสัตวน้ำ ณ บริษัทแปซิฟค แปรรูปสัตวน้ำ จำกัด 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือหรือ
ดำเนินการ 

            

3.ทำคำสั่ง 
เอกสารประกอบ
ประชุมเสวนา 

            

4.ดำเนินการ             
5.สรุปและ 
รายงานผล 

            

 
8.  งบประมาณ 
 จากเงิน งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ 2565  
 8.1 คาวัสดุ/เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 2,000   บาท 
 8.2 อุปกรณฝกทักษะวิชาชีพ  6,000   บาท 
 8.3 คาอาหาร อาหารวาง ครูและนักศึกษา 6,750   บาท 
 8.4 คาจัดทำรายงานและเขารูปเลม    500    บาท 
 8.5 คาของชำรวยแกสถานประกอบการ  2,000    บาท 
  รวม เปนเงินท้ังสิ้น   17,250  บาท     
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 9.1 นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมและทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักเกณฑ อยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2 บุคลากร นักศึกษา และสถานประกอบการไดทำความรูจักและสรางความสัมพันธกัน 
ไดเปนอยางดี 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.2 ความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษา ตอโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
ระบบทวิภาคี 
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37. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะ 
และประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยผูรับผิดชอบ อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   
 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามนโยบาย 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสู    
          มาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
             โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน 
  และครูฝกในสถานประกอบการผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ครูฝก     
              และ ตัวชี้วัด 2.3.2 การเสริมสรางสมรรถนะครูฝกในการจัดการเรียนรู 
  ในสถานการณจริง 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ตามที่มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2565 ไดกำหนดใหสถานศึกษา 
ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตอง จัดใหมีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะและ
ประสบการณวิชาชีพโดยมีเจตนารมณเพื่อให นักเรียน  นักศึกษา ที่ออกฝกทักษะและประสบการณ
วิชาชีพจากสถานประกอบการ   ซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สำคัญ เพื่อการเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ และ
ประสบการณท่ีเปนประโยชนแกการประกอบอาชีพ ชวยให นักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจใน
การปฏิบัติงานจริง นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสไดทราบถึงขั ้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิค 
การทำงาน สามารถเห็นวิธีการสรางสรรคผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสรางความเชื่อม่ัน
และทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และใหนักเรียน นักศึกษาในฝกการทำงานรวมกับผูอื่น และ เพื่อใหเกิด
ทักษะและความสามารถในการทำงานที่ดี สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถาน
ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ที่สำคัญเปนการเสริมสรางสมรรถภาพในการทำงาน 
การประกอบอาชีพในอนาคต 
 จุดประสงคการดำเนินโครงการเพื ่อแจงนโยบาย และแนวปฏิบัติตนเองเพื ่อเตรียม 
ความพรอม นักเรียน นักศึกษา กอนออกฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการ 
รวมถึงเพื่อลดปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ งานอาชีวศึกษา
และระบบทวิภาคี เห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา  
กอนออกฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพ ในสถานประกอบการ 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน นักศึกษา ท้ังภาคปกติและทวิภาคี กอนออกฝก      
ทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 5.2 เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ระหวาง นักเรียน นักศึกษา และครู ในการฝกทักษะ  
ประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของ ผูเรียน ครู ในดานการจัดการเรียนการ
สอนดานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 4.4 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 
6. เปาหมายและตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ครู และนักเรียน นักศึกษา รวมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝกทักษะและ 
ประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ จำนวน ๘๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ/  
ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาดานความรับผิดชอบตอหนาท่ี เคารพระเบียบวินัย 
และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการทำงาน เปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 
 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน(ภาคปกติ)กอนฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือการ
ดำเนินการ 

                   

3.ประสานงานกับ
สถาน
ประกอบการ 

            

4.ทำคำสั่ง
เอกสาร
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ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

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

ประกอบการ
ปฐมนิเทศ 
5.ดำเนินการ             
6.สรุปและ
รายงานผล 

            

 
7.2 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา(โรงเรียนในโรงงาน)กอนฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือการ
ดำเนินการ 

            

3.ประสานงานกับ
สถาน
ประกอบการ 

            

4.ทำคำสั่ง,
เอกสาร
ประกอบการ
ปฐมนิเทศ 

            

5.ดำเนินการ             
6.สรุปและ
รายงานผล 

            

 

7.3  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา(ป.ตรี)กอนฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
ข้ันตอน 

การดำเนินการ 
เดือน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1.วางแผนกิจกรรม             
2.ประชุม
ปรึกษาหารือการ
ดำเนินการ 
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ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

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

3.ประสานงานกับ
สถานประกอบการ 

            

4.ทำคำสั่ง เอกสาร
ประกอบการ
ปฐมนิเทศ 

            

5.ดำเนินการ             
6.สรุปและรายงาน
ผล 

            

 
8.  งบประมาณ 
 จากเงิน งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ 2565  
 8.1 คาวัสดุ/เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ   2,000  บาท 
 8.2 คาอาหาร อาหารวาง ครูและนักศึกษา                13,500  บาท 
 8.3 คาจัดทำรายงานและเขารูปเลม    1,000  บาท 
      รวมท้ังสิ้น  16,500 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  เคารพระเบียบวินัย  และทำงานรวมกับผูอ่ืน     
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเพิ่มทักษะ  สรางเสริมประสบการณ  และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพ 
ความเปนจริงในสถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการทำงาน  เปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป     
ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา 
 9.4 นักเรียน นักศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีตอวิทยาลัยและสถานประกอบการ  
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 แบบประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.2 ความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษา ตอโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนฝก  
ทักษะและประสบการณวิชาชีพ 
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38. โครงการสัมมนาหลังฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ ในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยผูรับผิดชอบ อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามนโยบาย 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
         ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
       โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
 มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.3 ดานการพัฒนาครูผูสอน 
  และครูฝกในสถานประกอบการผูเชี่ยวชาญในอาชีพ  
  ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ครูฝก     
              และ ตัวชี้วัด 2.3.2 การเสริมสรางสมรรถนะครูฝกในการจัดการเรียนรู 
  ในสถานการณจริง 
         

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ตามที่มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. 2565 ไดกำหนดใหสถานศึกษา 
ท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจะตอง จัดใหมีการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ ในหนวยงาน
ตาง ๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชน  ซึ ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที ่มุ งใหแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ  
แกนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหไดรับประสบการณจริงและสามารถผูเรียนจะไดนำความรู ทักษะและ
ประสบการณไปใชในการเตรียมตัวสูอาชีพอยางมีคุณภาพ   
 ดังนั้น  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  ไดเล็งเห็นความสำคัญ 
การฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ จึงไดจัดทำโครงการสัมมนา
หลังการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรุปองคความรู และ 
ดูการพัฒนาตนเองทั้งในดานความรู ทักษะ เจตคติและกิจนิสัยในการทำงาน ตลอดจนประเมินผล
นักศึกษาที่ชัดเจน เพื่อทำใหการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือติดตามองคความรู ในการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการของ     
นักเรียนนักศึกษา เพ่ือการรายงานขอมูลจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 5.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในการการฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการ  
 5.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรูของ ผูเรียน ครู ในดานการจัดการเรียนการ
สอนดานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 5.4 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและงานประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
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6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส. 2 จำนวน 2 รุน ท่ีฝกทักษะและ
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเขารวมการจัดสัมมนาหลังฝกประสบการณทักษะและ
ประสบการณวิชาชีพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  การความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ในการสัมมนาหลังฝกประสบการณทักษะและ 
ประสบการณวิชาชีพ ในระดับมาก 
 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมสัมมนาหลังฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับ ปวช. 

ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

เดือน 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
หรือดำเนินการ 

            

3.ทำคำสั่ง  
เอกสารประกอบ
ประชุมสัมมนา 

            

4.ดำเนินการ             

5.สรุปและ 
รายงานผล 

            

7.2 กิจกรรมสัมมนาหลังฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับ ปวส. 

ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

เดือน 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
หรือดำเนินการ 
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ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

เดือน 

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

3.ทำคำสั่ง  
เอกสารประกอบ
ประชุมสัมมนา 

            

4.ดำเนินการ             

5.สรุปและ 
รายงานผล 

            

 
7.3 กิจกรรมสัมมนาหลังฝกอาชีพ ของนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปริญญาตรี 

ข้ันตอน 
การดำเนินการ 

เดือน 

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

1.วางแผน
กิจกรรม 

            

2.ประชุม
ปรึกษาหารือ 
หรือดำเนินการ 

            

3.ทำคำสั่ง  
เอกสารประกอบ
ประชุมสัมมนา 

            

4.ดำเนินการ             

5.สรุปและ 
รายงานผล 

            

 
8.  งบประมาณ  จำนวน    42,000  บาท 
 จากเงิน งบประมาณรายจายประจำป  
 8.1 คาวัสดุ/เอกสารประกอบการสัมมนา          2,000   บาท 
 8.2 คาอาหาร อาหารวาง ครูและนักศึกษา          7,500   บาท 
 8.3 คาจัดทำรายงานและเขารูปเลม        1,000   บาท 
     รวมท้ังสิ้น  10,500  บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 การพัฒนาการการจัดการฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 10.1 การประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
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39. โครงการประเมินการใชหลักสูตร 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 

 วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
       พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
            ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
               กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 

   การประกันคุณภาพ  
       มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ดานท่ี 1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   ขอท่ี 2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ดานท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ขอท่ี 2.2  สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในลักษณะการตัดสินคุณคา 
(value judgment) ประเด็นตางๆ วามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด โดยใชขอมูล
เชิงประจักษและนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น เชน ความทันสมัยของ
เอกสารหลักสูตร คุณภาพการจัดการเรียนรู คุณภาพการวัดและประเมินผล คุณภาพของผูเรียน เปน
ตน การประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายสำคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของผูเรียนตลอดจนผูสำเร็จ
การศึกษาวาเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตรหรือไม เพียงใดแลวนำผลการประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การประเมินหลักสูตรจึงเปนเครื่องมือที่นำไปสูการเรียนรู
และปรับปรุง เปลี ่ยนแปลงหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ ้นอยางตอเนื ่องและสอดคลองกับการ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๕) ไดถูกนำมาใชในการ
เรียนการสอนสถานศึกษา Excellent Center ในปการศึกษา ๒๕๖๕ การติดตามและประเมินการใช
หลักสูตร เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมากข้ึน 
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  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจึงไดเสนอโครงการนี้เพ่ือใหการประชุมเพ่ือติดตามและ
ประเมินการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๕) บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือติดตามและประเมินการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๕) 

5.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการประชุมติดตามและประเมินการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ปรับปรุง ๒๕๖๕) 

 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

ไดขอมูลเชิงประจักษจากการติดตามและประเมินการใชหลักสูตร 2 สาขาวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

ไดขอมูลเชิงประจักษครบถวนทุกประเด็นสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพ  

 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

7.2 สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียตามกำหนด 
  7.3 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
  
ข้ันตอนการดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

            

5. รายงานผลโครงการ             
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   5,000  บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน                  บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน                  บาท   
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบ 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 10.1 มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบมีอยางนอย  
1 สาขาวิชา 
 10.2 การรายงานผลการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาปรุงปรุง 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  มีการพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอยางเปนระบบมีอยางนอย 
1 สาขาวิชา 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงานดำเนินโครงการ 
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40. โครงการศึกษาความตองการกำลังคนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
2. ลักษณะโครงการ  
 โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ 
 พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 

 วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
       พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
            ประเด็นยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการรู 
               กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 

   การประกันคุณภาพ  
       มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชวีศึกษา 

ดานท่ี 1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   ขอท่ี 2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ดานท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ขอท่ี 2.2  สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ความตองการกำลังคนของหนวยงาน สถานประกอบ เปนสิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกัน และที่สำคัญคือศักยภาพของกำลังคนหรือทรัพยากรมนุษยซึ่งถือวาเปนปจจัย
สำคัญของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาศักยภาพ และกำลังคนทำไดดวยการให
การศึกษาและฝกอบรม กำลังคนเปนปจจัยการผลิตและทุน ความเชื ่อมโยงระหวางผู ผลิตคือ
สถานศึกษากับผูใชคือตลาดแรงงาน ซึ่งตองมีการศึกษาถึงทักษะที่ตลาดแรงงานตองการ เพื่อนำมาสู
การพัฒนาหลักสูตรอยางสอดคลองกับความตองการของ ตลาดแรงงาน 
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ไดเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกลาวจึงไดจัดทำ
ศึกษาความตองการกำลังคนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสำรวจความตองการดานการศึกษาและฝกอบรมของหนวยงาน สถานประกอบการ 
5.2 เพ่ือการศึกษาทักษะท่ีตลาดแรงงานตองการ 
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6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

ไดขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

ไดขอมูลเชิงประจักษครบถวนทุกประเด็นสามารถนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพ  

 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      7.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

7.2 ทำเครื่องมือวิจัย 
  7.3 วิธีการดำเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

  
ข้ันตอนการดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. เสนอโครงการ             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ประชุมวางแผน             
4. ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

            

5. รายงานผลโครงการ             
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาวัสดุอุปกรณ        จำนวนเงิน   5,000  บาท 
8.2 คาอาหารกลางวันและอาหารวาง  จำนวนเงิน                  บาท 
8.3 คาตอบแทนวิทยากร    จำนวนเงิน                  บาท   

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  มีการพัฒนาหลักสูตรอยางสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 10.1 มีหลักสูตรท่ีพัฒนาสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 10.2 การรายงานผลการศึกษา 
 

11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  มีการพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 

12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงานดำเนินโครงการ
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41. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
ดวยระบบฟารมอัจฉริยะประหยัดพลังงาน การควบคุมโดย IOT 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1. นายสันติธรรม เทพฉิม 
  2. นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญู 
 3. นายประทีป สองแกว 
  4. นางยุพา  จุทอง 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
     สูมาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
     กลยุทธ  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   ประกันคุณภาพฯ : ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

1.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนอาชีพที่มีความสำคัญตออุตสาหกรรมการประมง โรงเพาะฟก 
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเปนอุตสาหกรรมตนน้ำ จากนโยบายครัวไทยสูครัวโลกของรัฐบาลตั้งแต พ.ศ 
2548 จนถึงปจจุบัน และการเพิ่มจำนวนของประชากร การแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ทำให
ความตองการอาหารโปรตีนจากสัตวน้ำสูงขึ้น และอาหารปลอดภัย สงผลใหมีการพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในการสรางระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสำหรับคนทั่วโลกจึงเปนเรื ่องเรงดวนและ
จำเปน อีกทั้งการพัฒนาคน และการศึกษาในดานการทำฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่ยั่งยืน การผลิต
อาหารปลอดภัยและประหยัดพลังงานเปนเรื ่องเรงดวนเชนกัน  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีนโยบายเสริมสรางความเชื่อมั่นและยกระดับการศึกษาดานเกษตรประมง ใหมีความ
ทันสมัยตอบโจทยความตองการแรงงานดานเกษตรยุคใหม จึงใหมีการสนับสนุนการทำโครงการฯนี้
ข้ึนมา ภายใตการสรางความรวมมือรวมกันระหวางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ และวิทยาลัยประมงติณ
สูลานนทในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐดานเกษตรและประมง 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน และแหลงทองเที่ยว เปนวิทยาลัยดานประมงเปดสอนในหลักสูตร ปวช สาขา
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เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ปวส สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ สาขาแปรรูป สาขาการเดินเรือ และปริญญาตรีสาขา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ วิทยาลัยฯ มุงเนนสรางนักเรียน นักศึกษาออกสูตลาดแรงงานวิชาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวน้ำ และวิชาชีพการการเดินเรือ วิทยาลัยฯมีจุดเดน
ดานงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ โดยมี
ฟารมเลี้ยงกุงขาวแวนนาไมระบบบอลอย บอดิน และฟารมเลี้ยงปลานิล โรงเพาะฟกกุงกามกรามเปน
ตน เปนแหลงเรียนรูและแหลงถายทอดเทคโนโลยีการเพาเลี้ยงสัตวน้ำน้ำสูชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 อยางไรก็ตามวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดทำโครงการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำระบบฟารม
อัจฉริยะประหยดัพลังงาน โรงเรอืน อควาโปนิกส Aquaponic ซ่ึงทำข้ึนเพ่ือการผลิตอาหารรวมกัน 2 
อยาง คือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจ และการปลูกพืชไมใชดิน แตดวยงบประมาณที่มีอยูอยาง
จำกัด และไดสรางโรงเรือน และสถานที่เรียบรอยแลว ยังคงตองปรับปรุงระบบผลิตสัตวน้ำที่สามารถ
ผลิตอาหารโปรตีนสูง และอาหารปลอดภัยเนนการประหยัดพลังงานดวยระบบโซลาเชลล และมีใช
การใชงานที่ทันสมัยดวยระบบอัจฉริยะควบคุมดวยระบบ IOT จากสาเหตุดังกลาววิทยาลัยฯ ได
รวมมือกันกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญในการสรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ชื่อโครงการ “ชุดเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำดวยระบบฟารมอัจฉริยะประหยัดพลังงาน. ประหยัดพลังงาน” 
ดวยระบบที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แกผู เรียน ครู บุคคลกรและการบริการ
วิชาการชุมชน หรือผูที่สนใจ เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำดวยระบบอัจฉริยะ และสามารถตอบสนองความตองการของ
เกษตรกรสังคมผูสูงวัยในปจจุบัน 
 
5. วัตถุประสงค  
  5.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา  
   5.2 เพื่อยกระดับโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของสถานศึกษาเกษตรและ
เทคโนโลย ี
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   1 จำนวนผูเรียน จำนวน   500 คน       
            2.;เกษตรกรและผูท่ีสนใจ เขาศึกษาดูงาน /อบรม จำนวน   1,000   คน  
            3 .งานวิจัยท่ีเกิดจากโครงการ 1 เรื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 ผูเรียน ครู บุคคลกรและชุมชน หรือผูท่ีสนใจไดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ
แบบSmart Farm 
        6.2.1 เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มีการบูรณาการ การเรียนการ
สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 
  6.2.3 เปนแหลงศึกษาดูงานใหกับเกษตรกรและผูสนใจ  

   



(130) 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
 7.2 ดำเนินโครงการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 7.3 ประเมินผลโครงการ 
 7.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานการประเมินตนเอง 
 7.5 เผยแพรสูสาธารณชน 
 รายละเอียดกิจกรรม ข้ันตอน ปริมาณงาน สถานท่ีดำเนินงาน  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. ดำเนินโครงการ  

 

          
3. ประเมินผลโครงการ        

 

    
4. สรุปผล/เขียน
รายงาน 

     
 

      

5. เผยแพรผลงาน 
สูสาธารณชน 

       
 

    

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 

งบประมาณ รายการคาใชจาย จำนวน 
ราคา 
ตอ

หนวย 

รวม
คาใชจาย 

1 หมวดคาใชสอย 
(คาจาง,คาเดินทาง, 

คาถายเอกสาร 
คาติดตอสื่อสาร เปนตน) 

หมวดคาใชสอย 
1 คาแรงในการติดตั้งและอุปกรณ 

  
60,000 

 

2 หมวดคาวัสดุ 
(คาวัตถุดิบ,คาอุปกรณ
คาวัสดุสำนักงาน ฯลฯ) 

รายการวัสดุและอุปกรณ 
1. แผงโซลาเซลลชนิดโพลี 300 - 
330 วัตต   
2. ชุดตูคอนโทรล 1 ชุด   
3 ปมน้ำโซลาเซลลขนาด 2 นิ้ว 
20,000 ลิตรตอชั่วโมง 
4 แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับระบบโซ
ลาเซลล 120 Ah  
5. อุปกรณอ่ืนทอสายไฟ  

 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
24,000 
 
2,000 
5,000 
 
60,000 
 
20,000 
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งบประมาณ รายการคาใชจาย จำนวน 
ราคา 
ตอ

หนวย 

รวม
คาใชจาย 

2 หมวดคาวัสดุ 
(คาวัตถุดิบ,คาอุปกรณ
คาวัสดุสำนักงาน ฯลฯ) 
(ตอ) 

รายการวัสดุและอุปกรณ 
6. กระบะเลี้ยงปลาขนาด 3,000 
ลิตร แบบกลม  
7. ถังพักน้ำพลาสติกขนาด 300 ลิตร 
ทรงสูง  
8. กะบะเหลี่ยม ขนาด 1,500 ลิตร
(สำหรับปลูกพืช)   
9. ทอ PVC ขนาด 1 นิ้ว  
10. ทอ PVC ขนาด 3 นิ้ว   
11. ขอตอ ของอ 
12. บอลล วาวลล    
13. คาลูกพันธุสัตวน้ำ 
14. คาอาหารปลา 
15.คายาและเคมีภัณฑ 
16. สายออกซิเจน  
17. หัวทราย  
18. สายยางน้ำขนาด1 นิ้ว 20 เมตร 
19. สายยางน้ำ ขนาด 2  นิ้ว 
20. ปมน้ำโซลาเซลลขนาด 1 นิ้ว 
21. ชุดระบบโซลาเซลลและอุปกรณ 
1 ชุด 
22. ถังน้ำ 200 ลิตร  
23. ปมน้ำแรงดัน 100 วัตต (ระบบ
ประปา-หอสูง) MITSU 
24. ปมหอยโขง ( บอน้ำ - หอสูง) 1 
HP 220VAC 40 ลิตร/นาที MITSU 
25. โครงกัลปวาไนซสำหรับวาง
กระบะ 
26. เมล็ดผัก 
27. ถวยปลูกขาว  
28. แผนโฟม หนา ¾ นิ้ว 60*120 
ซม. 

 
3 
 
9 
 
6 
 
40 
10 
20 
20 
6,000 
100 
2 
15 
200 
1 
1 
2 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
3 
 
50 
2,000 
40 

 
41,700 
 
35,820 
 
66,000 
 
9,560 
4,000 
2,400 
8,600 
18,000 
35.500 
4,000 
3,000 
2,400 
500 
200 
7,000 
119,000 
 
7,000 
5,000 
 
5,000 
 
16,500 
 
1,000 
4,000 
4,800 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  9.1 ผูเรียน ครู บุคคลกรและชุมชน หรือผูท่ีสนใจไดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำแบบ
Smart Farm 
 9.2 เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มีการบูรณาการ การเรียนการสอน 
ในรายวิชาท่ีเก่ียวของ    
 9.3 เปนแหลงศึกษาดูงานใหกับเกษตรกรและผูสนใจ  

 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 
 

งบประมาณ รายการคาใชจาย จำนวน 
ราคา 
ตอ

หนวย 

รวม
คาใชจาย 

3 คาใชจายอ่ืนๆ 
(คาจัดประชุม,คา
นำเสนอผลงาน, อ่ืนๆ 
เปนตน) 

1 คาใชจายอ่ืน ๆ 1 7500 
 

 

รวมคาใชจายตลอด
โครงการ 

-579,480-         บาท    (หาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสี่รอยแปดสิบบาท
ถวน) 
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42. โครงการสรางชองทางอาชีพ ทหารกองหนุนสูนักเดินเรือ ประจำปการศึกษา 2566 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ :  1. นายณัฐศักดิ์  ชัยทองสกุล  หัวหนาแผนกวิชาการเดินเรือ 
 2. นางสาวปยรัตน  เพชรรัตน หัวหนางานแนะแนวอาชีพ 
  และการจัดหางาน 
  3. นายไมตร ี บุณสนอง ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาการเดินเรือ 
  4. นายสุขิตกุล  เกตุพันธุ  ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาการเดินเรือ 
  5. นายตะวัน  ชวยชูเครือ  ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาการเดินเรือ 
  6. นายพงษพิศาล  กังสังข  ผูชวยหัวหนาแผนกวิชาการเดินเรือ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ ............................................................... 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. 
  พันธกิจที ่  1 ผล ิตและพัฒนากำล ังคนดานว ิชาช ีพและเทคโนโลยี ให ม ีค ุณภาพสู
มาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 พันธกิจท่ี 4.ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  พันธกิจที่ 5 พัฒนาแหลงเรียนรู และขยายเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน 
สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร การขยายเครือขายความรวมมือ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ.  
 พันธกิจที่ 1 จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพ ใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน มุงตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  พันธกิจท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม 
  พันธกิจที่ 5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 
       1.3 สรางความเขมแข็งระบบความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนและมีคุณภาพ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................. 
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ว ิทยาล ัยประมงต ิณส ูลานนท เป นสถานศ ึกษาในส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษามุ งผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพประมงใหมีความรู ความสามารถเขาสู
ตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ  จัดการเรียนการสอนจำนวน ๓ สาขาวชิา  ไดแก  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว
นำ้  สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ  และสาขาวิชาการเดินเรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ซึ ่งสาขาวิชาการเดินเรือ  เปนสาขาวิชาที่ตองพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางดานรางกายท่ี
แข็งแรง  และจิตใจที่เขมแข็ง  มีทัศนคติตอวิชาชีพที่ดี  รวมถึงมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
มากกวาผูเรียนปกติ  แตธรรมชาติลักษณะนิสัยของนักเรียนไทยในศตวรรษท่ี 21  เปนเด็กท่ีเกิดมาใน
สังคมท่ีมีความพรอม มีอิสระท่ีจะเลือกสิ่งท่ีตนพอใจ แสดงความเห็นในลักษณะเฉพาะของตน  มีความ
อดทนนอย ตองการความเร็วในการสื่อสาร การหาขอมูล และตอบคำถาม  ซึ่งคอนขางสวนทางกับ
ลักษณะงานในสาขาอาชีพ ประกอบกับการประสานงานสงนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานประกอบการที่เปนบริษัทเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศ  มีความจำเปนตองขอยกเวนการ
รายงานตัวตรวจเลือกเขารับราชการทหารจำนวนมาก  ซ่ึงถือเปนขอขัดของท่ีทำใหสถานประกอบการ
ขาดความเชื่อมั่นในการรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพ  จึงจะตองหาแนวทางแกไขตอไป 
รวมทั้งในปการศึกษา 2565 มีผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ท่ีสนใจศึกษาตอในระดับปวส. และผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการเดินเรือลดลง  
ในขณะท่ีมีทหารกองประจำการท่ีกำลังจะปลดประจำการเปนทหารกองหนุน  สนใจสมัครเขาเรียนใน
สาขาวิชาการเดินเรือแตยังเกรงวาขัดกับระเบียบขอบังคับเรื่องอายุผูสมัครเขาศึกษาตอ  และเกรงวา
ตนเองมีความสามารถไมเพียงพอจะผานการสอบคัดเลือกภาคความรูท่ัวไป (สอบขอเขียน) ตามเกณฑ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอของสถานศึกษา   
  ดังนั้นแผนกวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ซึ่งมีหนาท่ีตามระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการวางแผนและ
ดำเนินงานดานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชาเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได  ประสานงานและใหความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอ
โครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้ัน จึงเสนอโครงการสรางชองทางอาชีพ ทหารกองหนุนสู
นักเดินเรือ ประจำปการศึกษา 2566 เพ่ือเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกพลทหารกองประจำการท่ี
จะปลดประจำการเปนทหารกองหนุน โดยการใหโควตาเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ  โดยมีเปาหมายรับพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเปน
ทหารกองหนุนจากหนวยทหารตางๆ ในพื้นที่ใกลเคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  หรือหนวยที่มีการ
รองขอโควตาเขาศึกษาตอในระบบโควตา  โดยคาดหวังวาจะเปนการสรางโอกาสทางการเรียนรูแกทหาร
กองประจำการสูเสนทางอาชพีนักเดินเรือตอไป 
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5. วัตถุประสงค  
 เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกพลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเปน
ทหารกองหนุน โดยการใหโควตาเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
การเดินเรือ  
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

6.1  เปาหมาย  พลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเปนทหารกองหนุนจากหนวย
ทหารตางๆ ในพื้นที่ใกลเคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  หรือหนวยที่มีการรองขอโควตาเขาศึกษา
ตอประกอบดวย 

1) กองพันหทารปนใหญท่ี 5   
2) กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี 15   
3) ฐานทัพเรือสงขลา  
4) กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 5  
5) กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 5  
6) กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 5  
7) กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 151  

6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีทหารกองหนุนจากหนวยทหารตางๆ สมัครเขาศึกษาตอระบบโควตา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ ผานการคัดเลือก  
และรายงานตัวเขาศึกษาตอ จำนวน 20 คน  

6.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ทหารกองหนุนจากหนวยทหารตางๆ ที ่สมัครเขาศึกษาตอระบบโควตา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยนาวี สาขาวิชาการเดินเรือ มีระเบียบวินัย   
มีความอดทนอดกลั้น มีความพรอมทางดานรางกายที่แข็งแรง  และจิตใจที่เขมแข็ง  เหมาะสมตอการ
พัฒนาเปนนักเดินเรือ  มีระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคจากครูผูสอน เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 70 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 

ลำดับ กิจกรรม 

ปงบประมาณ  2566 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ป 2565 ป 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.1 เสนอโครงการ             
7.2 แตงตั้งคำสั่งกรรมการ             

7.3 

จัดประชุมวางแผนการดำเนิน
โครงการและประชาสัมพันธ แจง
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประสานงานกับหนวยทหารตางๆ 

            

7.4 

ดำเนินการประชาสัมพันธ  แนะ
แนวศึกษาตอ ในหนวยทหาร
ตางๆ ตามท่ีไดรับการ
ประสานงานตอบรับ 

            

7.5 ประเมินผลและสรุปผล             

7.6 รายงานผลและเผยแพร             

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖6  
   7.2.2 สถานท่ีท่ีใชในการฝก 

1) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
2) กองพันหทารปนใหญท่ี 5   
3) กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี 15   
4) ฐานทัพเรือสงขลา  
5) กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 5  
6) กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 5  
7) กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 5  
8) กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 151 

 
 
 
 
 



(137) 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมาการดำเนินโครงการ 
 
ลำดับ คาใชจาย จำนวนเงิน 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เพ่ือประชาสัมพันธ  แนะแนว
ศึกษาตอ ในหนวยทหารตางๆ ตามท่ีไดรับการประสานงานตอบรับ 

8,000 

2. คาใชจายในการประสานงาน 2,000 
 รวมเปนเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 10,000 

  หมายเหตุ  ขออนุมัติเฉล่ียจายทุกรายการตามจริง 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

9.1 เมื่อนักศึกษาที่ผานการฝกทหารกองประจำการ และปลดประจำการเปนทหาร
กองหนุน  ออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการเรือกลเดินทะเลระหวางประเทศ  จะ
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณจริงในสาขาอาชีพไดอยางสมบูรณ 

9.2 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในความสามารถพื้นฐานอาชีพ  ของนักศึกษาใน
โครงการ 

9.3 วิทยาลัยสามารถขับเคลื ่อนนโยบายเพิ ่มปริมาณผูเรียน  และผลิตนักศึกษาที ่มี
คุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน 

 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 เครื่องมือประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
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43. โครงการจัดซ้ือลิขสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     ฝายวิชาการ  
     วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
      
2.  ลักษณะโครงการ           โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
            โครงการตามภาระงาน 
            โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับ 
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางมีคุณภาพ  
 
4. หลักการและเหตุผล             

 ดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการติดตอสื ่อสารในสังคมปจจุบัน 
ภาษาอังกฤษจึงถูกยกฐานะใหเปนภาษาสำคัญของโลกเปนภาษาที ่ถูกใชเปนเครื ่องมือในการ
ติดตอสื่อสารและศึกษาหาขอมูลความรู ตลอดจนการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ภาษาอังกฤษมี
บทบาทสำคัญในชีวิตของคนไทย และคนท่ัวโลก มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันดวยภาษาอังกฤษ ไมวา
จะเปนการติดตอสื่อสารกันโดยตรง การใชอินเตอรเน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร หนังสือคูมือทางดานวิชาการ          ตางๆ ฯลฯ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกมาใน
ปจจุบัน ถามีความรูภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีโอกาสที่จะหางานที่ดีไดไมจำกัดแคในประเทศไทย 
เทานั้น อีกท้ังยังไดรับสิทธิพิเศษท่ีเหนือกวาคนท่ีไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 

การเรียนรูในปจจุบัน แนวทางการเรียนรูที ่ทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการ
เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลเขามาเปนตัวชวย ซึ่งสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ SPEED ENGLISH เปนเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ท่ีนำระบบ AI (ปญญาประดิษฐ) เขามาใช
วิเคราะหความรูของผูเรียนและออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนแบบเฉพาะรายบุคคล 
สามารถปรับความยากงายของบทเรียนและแบบฝกหัดใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียน ณ 
ชวงเวลาปจจุบันที่เรียน วางแผนทบทวนความรูใหกับผูเรียนเปรียบเสมือนมีครูสวนตัวมาคอยชวย
กำกับดูแลตลอดเวลาที่เรียน มีคำอธิบายประกอบบทเรียนเปนตัวอักษรและเสียงพูดเปนภาษาไทย
ชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจในบทเรียนไดดียิ่งขึ้น ทำใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใชงานงาย 
เหมาะแกการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถออกแบบหรือเลือกชวงเวลาเรียนเองไดตลอด สามารถ
ใชเวลาวางหลังจากการเรียน สามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลาที่ผู เรียนตองการ อีกทั้งเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในท่ีพักอาศัย ทำใหไมตองเสียเวลาเดินทางไป
เรียนนอกสถานที่ ไมเสียคาใชจายในการเดินทาง หลีกเลี่ยงปญหาลดความเสี่ยงเรื ่อง มลพิษ โรค
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ระบาด การจราจร อีกทั้งยังมีระบบรายงานผลพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางละเอียดสงตรงถึง
ผูเรียน ครู ผูบริหาร ไดรับรูถึงพัฒนาการของผูเรียน และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนทเปนสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เปนองคกรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล มีความประสงค 
จัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรม SPEED ENGLISH เพื่อสงเสริมและพัฒนายกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ซ่ึงจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการตลาดแรงงานและสถานประกอบการโดยใหนำความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษไปประยุกตใชการหาความรู ประกอบอาชีพในสายงาน ใหเกิด
ประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดและเปนสวนสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์การเขาใชงานโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ SPEED 
ENGLISH ในการสงเสริมและพัฒนายกระดับความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน 
นักศึกษา 

 5.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนายกระดับความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากร ในกลุมนำรองตัวอยาง จำนวน 50 คน ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากร ผานสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลวาเหมาะสมและมีประโยชนมากนอย
เพียงใด และนำผลมาวางแผนพัฒนาการเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยในอนาคตตอไป 

 5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของวิทยาลัย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 
4 ดาน ฟง พูด อาน และประกอบประโยค เพ่ือสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเองทุกสถานท่ีและทุกเวลา ท้ังในโรงเรียนและท่ีพักอาศัย 
 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1   นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร จำนวน 50 คน 
   6.2   นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ท่ีมีความตองการใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผลการ  เรียนดียิ่งข้ึน 
 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 การดำเนินกิจกรรมโครงการ ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ  ดังนี้ 
 7.1  นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากสอศ. 

7.2  ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
7.3   กำหนดกลุมผูเรียน 
7.4   ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม 
7.5   นิเทศติดตาม ความกาวหนาในการใชงาน 
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8.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 
รายการ จำนวน ราคา/หนวย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

คาลิขสิทธิ์ โปรแกรม 50 คน 10,000 500,000  
ท้ังนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร สามารถนำความรู ทักษะประสบการณที่ไดรับ 
มาใชในการพัฒนาตนเอง และการเรียนรูวิชาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

9.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร  มีสมรรถนะและคุณลักษณะตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน  ประกอบอาชีพไดอยางม่ันใจท้ังภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลในระหวางการดำเนินงานโครงการ  และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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44. โครงการพัฒนาอาชีพแกเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ภายใตโครงการพัฒนาการศกึษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำร ิ 2566 

 
1. ผูรับผิดชอบ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
2. หัวหนาโครงการ   1. นายประยูร        เฉิดฉ้ิม                
    2. นายธาฎา           ศิณโส 
    3. นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ 

        4. นางสุภาพ           มณีสวาง 
 

3. ความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร 
  จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถาน
ประกอบการและจัดแหลงเรียนรู  ใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนสอดคลองการดำเนินงานภายใตโครงการจัดการอาชีวศึกษาตามพระราชดำริ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาอาชีพแกเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจที่ 4  
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม ทั ้งในและตางประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1  
การใหบริการวิชาการและการวิชาชีพ ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ดานความรวมมือในการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 
 
5. หลักการและเหตุผล 

  หลายปที่ผานมาการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ โครงการเด็ก แลเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดารประสบผลสำเร็จดวยดี สงผลใหนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีการฝกทักษะ และ
ประสบการณจากการฝกอาชีพดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ เปนอาชีพหลัก 
และอาชีพเสริมได ปจจุบันพบวามีนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกสวนหนึ่งขาดโอกาส 
ในการศึกษาตอ มีครอบครัว และประกอบอาชีพสวนตัว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีนโยบายในการ
พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการบริการวิชาชีพ เพ่ือสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเหลานี้
เปนการพัฒนาอาชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับความรู ความสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหทันตอสภาพปจจุบัน และเทคโนโลยีใหมๆ 
 
5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพ่ือสนองแนวพระราชดำริฯ โครงการเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.) 
 5.2  เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำ นักเรียนโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน 
 5.3  เพ่ือนำผลผลิตท่ีเกิดจากการฝกอาชีพสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน 
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6. เปาหมาย (ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
 - เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนไดรับการฝกอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการแปรรูปสัตวน้ำ
จำนวน 100 คน  
 - เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถนำความรู และทักษะไปประกอบอาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได 
 
7.  ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของโครงการ 
     นักเร ียน และศ ิษย  เก าโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดนสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ 
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและแปรรูปสัตวน้ำ จนสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
 
8.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 8.1 เชิงปริมาณ จำนวนนักเรียน และศิษยเกาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที ่เขารับ 
การฝกอบรม จำนวน 100 คน 
 8.2 เชิงคุณภาพ จำนวนนักเรียน และศิษยเกาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู และ
ทักษะท่ีไดจากการฝกอบรม และสมารถนำไปใชในการพัฒนาอาชีพในระดับดี 
 
9.  กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
   ฝกอบรมวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและแปรรูปสัตวน้ำ ใหแกนักเรียน และศิษยเกา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดสงขลา 
 
10.  กิจกรรมภายใตโครงการ/ข้ันตอน วิธีการดำเนินงาน 
   10.1  ผูรับผิดชอบโครงการพระราชดำริ เขารวมประชุมผู รับผิดชอบ ในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาและครูใหญในโรงเรียน ตชด. เพื ่อจัดทำแผนโครงการฝกอาชีพตามความตองการ 
ของโรงเรียน และของบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   10.2 ประสานงานสำรวจพื้นที่โรงเรียน ตชด. ที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมเพื่อหาขอมูล
เบื้องตนในการดำเนินโครงการฝกอาชีพ 
 10.3  จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ เพ่ือใหในการดำเนินงานฝกอาชีพ 
 10.4  ดำเนินการฝกอบรมอาชีพใหแกนักเรียนโรงเรียน ตชด.และศิษยเกาของโรงเรียน ต.ช.ด. 
ในจังหวัดสงขลา 
 10.5  นิเทศและติดตามผลการฝกอบรมอาชีพ  
 10.6 สรุปผลและรายงานการดำเนินงานโครงการ 
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11.  งบประมาณโครงการ 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวม 

 งบดำเนินงาน      
1 คาตอบแทนวิทยากร 1,900 - 1,900 - 3,800 
2 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ไปราชการ 
800 800 800 800 3,200 

3 คาวัสด ุ 15,000 - - 15,000 30,000 
4 คาใชจายอ่ืน ๆ      
 4.1 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

 4.2 คาซอมแซม
ยานพาหนะ 

1,000 1,000 1,000 2,000 5,000 

รวมเงิน (หาหม่ืนบาทถวน) 50,000 
    
12. ระยะเวลาดำเนินการ 
       เดือน มิถุนายน  - กันยายน  2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสงขลา 
 
13.  การประเมินผลสำเร็จโครงการ 
 13.1  สังเกตจากผลการดำเนินงานโครงการ 
 13.2  ประเมินผลการดำเนินงานตามสภาพจริง  
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45. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ป) 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     1. นางสาวสุกฤตา   สามารถกิจ 
       2. นายอภิรักษ  จันทวงศ 
       3. นางวิลาวัณย  บุญฤทธิ์ 
                4. นางสาวกานดา เหลาะโตะหมัน 
       5. นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
         การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
         พันธกิจที ่  7 ส งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรม ส ืบสานปณิธานเก ิดมาตองตอบแทน 
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   นโยบาย 5 จุดเนนเด็กสงขลาฯ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

       จากการที ่ร ัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพโดยสนับสนุนงบประมาณ  
เปนคาใชจายใหนักเรียน  นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสวนหนึ่งไดจัดสรรเงิน
เปนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน งานกิจกรรมฯ วิทยาลัยประมง
ติณสูลานนท ไดกำหนดเกณฑกิจกรรมในการดำเนินงาน เพื ่อพัฒนาคุณภาพผู เร ียน สำหรับ
สถานศึกษาไวดังนี้ 
        4.1 กิจกรรมวิชาการ 
        4.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี 
        4.3 กิจกรรมการทัศนศึกษา 
        4.4 กิจกรรมคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ท 
      เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยมุงใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการพัฒนา
ผูเรียนและใหการเบิกจายในการจัดกิจกรรม เปนไปตามระเบียบตางๆ ที่เกี ่ยวของ  โดยยึดหลัก 
ความถูกตอง ซื่อสัตย ประหยัด โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบและไมใหสถานศึกษาเรียกเก็บเงิน
คาใชจายจากผูเรียน งานกิจกรรมฯ จึงไดจัดทำพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 15 ป) ข้ึน 
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5. วัตถุประสงค 
  5.1 เพ่ือเพ่ือใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถในวิชาการ 
  5.2 เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  5.3 เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรูดวยตนเองไดรับประสบการณตรง 
  5.4 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อยางท่ัวถึง 
 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแกนักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท จำนวน 200 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู ปกครองของนักเรียนสามารถลดคาใชจายดานการศึกษาตามรายการที ่ไดรับ 
การสนับสนุน  
  6.2.2 ระดับความพึงพอใจของโครงการอยูในระดับดี 

 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 1 ตุลาคม 2565    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.2 จัดกิจกรรม ฯ    1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
  7.2.1  กิจกรรมวิชาการ 
  7.2.2  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี 
  7.2.3  กิจกรรมการทัศนศึกษา 
  7.2.4  กิจกรรมคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ท  
 7.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.4 สรุปและรายงานผล  30 กันยายน 2566    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 

  จาก เ ง ิ นส ำน ั ก ง านคณะกรรมกา รก ารอ าช ี ว ศ ึ กษา  งบประมาณ พ . ศ .  2566  
เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 193,800 บาท  ไดแก คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน หัวละ 969 บาท/ป 
จำนวน 200 หัว รวมเปนเงิน 193,800 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  จำนวนนักเร ียนและนักศึกษาในว ิทยาลัยประมงติณสูลานนทได ร ับการสนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และผู ปกครองนักเรียนสามารถลดคาใชจายที ่ไดรับการสนับสนุน  
(รอยละ 100) 
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10. ผลผลิต  (Output)  พรอมตัวช้ีวัดและผลผลิต 
  10.1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 ตอภาคเรียน 
  10.2 จำนวนเงินงบประมาณท่ีใชจริง 
 
11. ผลลัพธ  (Outcome)  พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
   ระดับความสำเร็จของกิจกรรม  ระดับ  ดี 
 
 12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
   จากสรุปและรายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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46. โครงการตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     1. นางสาวสุกฤตา   สามารถกิจ 
       2. นายอภิรักษ  จันทวงศ 
       3. นางวิลาวัณย  บุญฤทธิ์ 
                4. นางสาวกานดา เหลาะโตะหมัน 
       5. นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ  

 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจำ 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

          การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
          พันธกิจที ่ 7 ส งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน 
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    นโยบาย 5 จุดเนนเด็กสงขลาฯ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

   การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และคุณธรรมนาความรอบรูอยางเทาทัน มุงใหสังคมมีความสุข
อยางยั่งยืน ดังนั้นวิทยาลัย ฯ  มุงเนนใหคนในองคกรมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ งานกิจกรรม ฯ ไดเห็นความสำคัญดังกลาว จึงไดมีการจัดโครงการ 

ตอบแทนบุญคุณแผนดิน เพ่ือสรางจิตสำนึกของบุคลากรทุกกลุม รวมถึงกลุมนักเรียนนักศึกษา 

 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานของบุคลากรทุกระดับ 
 5.2 เพ่ือปลูกจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการทำหนาท่ีของนักเรียนนักศึกษา 
 5.3 เพื่อเพื่อยกยอง และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับ 

และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นป 
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 6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  คาดวานักเรียน และคณะครูทุกคนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมประมาณรอยละ 80  
ภายในระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 ระดับความพึงพอใจของโครงการอยูในระดับดี 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 1 ตุลาคม 2565    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.2 จัดกิจกรรม ฯ    1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.4 สรุปและรายงานผล  30 กันยายน 2566   วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
 8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  จากเงิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท  ไดแก งบดำเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย 
และคาวัสดุ) 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 คาตอบแทน 1,200 ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
2 คาใชสอย 800  
3 คาวัสด ุ 8,000  
 รวม 10,000  

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ  
     9.1 ผูเขารวมกิจกรรม มีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการทำหนาท่ี 
     9.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีโอกาสไดยกยอง และประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ของบุคลากรทุกระดับ และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นป 
 
10. ผลผลิต  (Output)  พรอมตัวช้ีวัดและผลผลิต 
  จำนวนเงินงบประมาณท่ีใชจริง 
 
11. ผลลัพธ  (Outcome)  พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
   ระดับความสำเร็จของกิจกรรม  ระดับ  ดี 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  จากสรุปและรายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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47. โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     1. นายณรงคศักดิ์ ปณวรรณ 
       2. นางสาวกันตินันท วุนแกว 
       3. นางสาวจิณฏวิมล บัวแกว 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
          การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
          พันธกิจที ่ 7 ส งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน 
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   นโยบาย 5 จุดเนนเด็กสงขลาฯ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพ 2562 กำหนดใหน ักเร ียน ระดับชั ้น ปวช.1  
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ โดยมุงเนนใหผู เรียน เยาวชนไดรูจัก
บำเพ็ญประโยชนตอสังคม จิตสาธารณะ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยังกิจกรรมที่ใชในการ
พัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีระเบียบวินัย รูจักทำงานหมูคณะ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
เปนพลเมืองดี ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอันเปนพ้ืนฐานการทำประโยชนใหแกสังคม หางไกลจาก
อบายมุข สิ่งเสพติด และมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ดังนั้น เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญไดปฏิบัติตนเปนไปในแนวทางเดียวกันตามขบวนการของลูกเสือ จึงจำเปน
ท่ีตองจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายใตกรอบของกระบวนการลูกเสือ 
อันประกอบดวยกิจกรรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมวันสำคัญทางกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมเขาคายพักแรมและเขาพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมเขารวมงาน
ชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค และชาติตามลำดับและในโอกาสวันสำคัญ 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือเปนการสงเสริมความเปนพลเมืองดีของเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ 
 5.2 เพื ่อใหเยาวชนไดมีส วนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามอุดมการณ 
ของคณะลูกเสือแหงชาติผานกระบวนการลูกเสือ 
 5.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการลูกเสือ 
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   ครูผู กำกับ และลูกเสือวิสามัญ ปวช.1   ที ่ลงทะเบียนเรียนเขารวมกิจกรรมลูกเสือ 
100 เปอรเซ็นต 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   ลูกเสือวิสามัญ ปวช.1 เปนผู มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมสอดคลองกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 กิจกรรมประกอบดวย   
   1. กิจกรรมประดับแถบ 2 สี   
   2. กิจกรรมวันสำคัญทางกิจการลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน   
   3. กิจกรรมเขาคายพักแรมและเขาพิธีประจำกองลูกเสือ  
   4. กิจกรรมเขารวมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ  
 

 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ             
2. แตงตั้งคำสั่งมอบหมายงาน             
3.  ประชุม/วางแผน             
4.  จัดซ้ือจัดจาง             
5.  ประชาสัมพันธ             
6.  ดำเนินงานโครงการ             
7.  สรุปประเมินผล             
8. รายงานผลการดำเนินงาน             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 61,000 บาท  (ไดรับการพิจารณาสนับสนุน งปม. 24,000 บาท 
และรอพิจารณาตามสถานการณ) ไดแก ประกอบดวย 
   8.1 กิจกรรมประดับแถบ 2 ส ี (1,500 บาท) 
   8.2 กิจกรรมวันสำคัญทางกิจการลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน (2,500 บาท) 
   8.3 กิจกรรมเขาคายพักแรมและเขาพิธีประจำกองลูกเสือ (20,000 บาท) 
   8.4 กิจกรรมเขารวมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ (37,000 บาท) 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 นักเรียนไดการสงเสริมความเปนพลเมืองดีผานกระบวนการลูกเสือ 
 9.2 นักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตามอุดมการณของคณะลูกเสือ
แหงชาติผานกระบวนการลูกเสือ 
 9.3 นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการลูกเสือ 

 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  ลูกเสือวิสามัญ กองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท เขารวมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรม 
ตามขบวนการของลูกเสือ แสดงออกตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และทำบำเพ็ญประโยชน 
ตอสังคม 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนทท มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย โดยปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชนตอสังคม 
ตามคติพจน ของลูกเสือวิสามัญ  
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
   แบบสอบถาม 
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48. โครงการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     นางสาวจิณฏวิมล บัวแกว 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
          การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
          พันธกิจที ่ 7 ส งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน 
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพสังคมไทยในปจจุบันเยาวชนกำลังประสบปญหาการขาดระเบียบวินัย สงผลให
สังคมเต็มไปดวยอันตรายและความเสี ่ยงหลายประการ ทั ้งปญหายาเสพติด การขาดจิตสำนึก 
ร ักบ านเก ิด ก อให เก ิดความแตกแยกขึ ้นกล ุ มคนบางกลุ มของส ังคมไทย ซ ึ ่งย ังหาแนวทาง 
สรางความสามัคคีปรองดองกันไดอยาก ซึ่งเปนการบั่นทอนความเจริญกาวหนาของประเทศ และ 
มีผลกระทบตอวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ การปลูกฝงระเบียบวินัย เสริมสรางความรัก
สามัคคี อุดมการณความรักชาติตองเริ ่มตั้งแตวัยเด็กเนื่องเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะบมเพาะ 
เมล็ดพันธุแหงวินัยใหเกิดข้ึนในตัวเด็กตั้งเล็กและหยั่งรากอยางม่ันคงเม่ือเติบโตเปนผูใหญ ใหเด็กมีวินัย
ในตนเองอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ไดเปนพลเมืองดีของชาติตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว รูจักสิทธิ และ
เคารพในสิทธิของผูอื ่น อยูภายใตกฎหมาย ซึ่งจะสงผลใหสังคมมีความสุข มีระเบียบวินัย ดังนั้น  
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  จึงไดจัดใหมีโครงการนักศึกษวิชาทหาร 
มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาวิชาทหารไดใชองคกรในการพัฒนาลักษณะความเปนผูนำ เสริมสราง
ระเบียบวินัยใหกับนักศึกษาวิชาทหาร และฝกการปกครองกันเอง  เคารพกฎระเบียบเปนแกนนำ 
ในการทำกิจกรรมจิตอาสาตางๆ  
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อปลูกฝงระเบียบวินัย   เสริมสรางความรักสามัคคีอุดมการณรักชาติใหกับนักศึกษา 
วิชาทหารในสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือใหนักศึกษาวิชาทหาร พัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะความเปนผูนำและใหบริการสังคม 
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักศึกษาวิชาทหารชั้น ปท่ี 1-5  
   6.1.2 ผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 2 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีและมีอุดมการณความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยมีจิตอาสา และมีลักษณะความเปนผูนำ  
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 กิจกรรมประกอบดวย   1. กิจกรรมสมัครและทดสอบสมรรถนะรางกาย   
      2. กิจกรรมวันสำคัญของนักศึกษาวิชาทหาร และ รด.จิตอาสา  
      3. กิจกรรมฝกภาคสนาม 
      4. กิจกรรมผอนผันการเกณฑทหาร  
 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,500 บาท  ไดแก ประกอบดวย 
  1. กิจกรรมสมัครและทดสอบสมรรถนะรางกายผูสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปท่ี 1 
  2. กิจกรรมวันสำคัญของนักศึกษาวิชาทหาร และ รด. จิตอาสา  
  3. กิจกรรมฝกภาคสนามและทดสอบภาคทฤษฎี 
  4. กิจกรรมผอนผันการเกณฑทหาร    

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ             
2. แตงตั้งคำสั่งมอบหมายงาน             
3. ประชุม/วางแผน             
4. จัดซ้ือจัดจาง             
5. ประชาสัมพันธ             
6. ดำเนินงานโครงการ             
7. สรุปประเมินผล             
8. รายงานผลการดำเนินงาน             
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัยความรักสามัคคีอุดมการณรักชาติและสถานศึกษา 
 9.2 นักศึกษาวิชาทหารมีบุคลิกภาพลักษณความเปนผูนำและจิตอาสาบริการสังคม 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  นักศึกษาวิชาทหารผานการฝก มีระเบียบวิน ัย มีความรักสามัคคีและมีอุดมการณ 
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยมีจิตอาสา  
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  นักศึกษาวิชาทหารผานการฝก มีระเบียบวิน ัย มีความรักสามัคคีและมีอุดมการณ 
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยมีจิตอาสา 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  แบบสอบถาม 
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49. โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาดวยกิจกรรม อกท. 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     1. นางสาวสุกฤตา   สามารถกิจ 
       2. นางวิลาวัณย  บุญฤทธิ์ 
                3. นางสาวกานดา เหลาะโตะหมัน 
       4. นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ  
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
         การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
         พันธกิจที ่  7 ส งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรม ส ืบสานปณิธานเก ิดมาตองตอบแทน 
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทน
บุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน  
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   นโยบาย 5 จุดเนนเด็กสงขลาฯ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หนวยพรานทะเล เปนกิจกรรมที่จัดควบคูไปกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เกษตร โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแหงไดใชกิจกรรม อกท. นี้
เปนเทคนิคในการสงเสริมการเรียนการสอนจนกิจกรรมไดพัฒนาและประสบผลสำเร็จมาเปนลำดับ  
ทุกปการศึกษางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและ อกท. หนวยพรานทะเล จะจัดโครงการพัฒนา
นักเรียนดวยกิจกรรม อกท. เพื่อใหกำหนดกิจกรรมและปฏิทินของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. 
และชมรม ที่จะทำใหการดำเนินกิจกรรมสอดคลองกับการเรียนการสอน เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อยางแทจริง รวมท้ังเปนการพัฒนาความเปนผูนำของผูท่ีเขารวมกิจกรรมทุกทาน 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหผูท่ีเขารวมกิจกรรมรับทราบนโยบายในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ 
 5.2 เพ ื ่อให ผ ู ท ี ่ เข าร วมกิจกรรมได ร ับการพัฒนาภาวะผู นำ การพัฒนาบุคลิกภาพและ 
ศิลปการทำงานรวมกัน 
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 5.3 เพื่อใหผูที่เขารวมกิจกรรมสามารถกำหนดกิจกรรมและปฏิทินของคณะกรรมการดำเนนิงาน 
และชมรมได 
 5.4 เพ่ือใหผูท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อม่ันในการดำเนินกิจกรรม อกท. 
 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   ผูที่เขารวมกิจกรรมสามารถกำหนดกิจกรรมและปฏิทินของคณะกรรมการดำเนินงานชมรม 
และหมูบาน อกท. ไดทุกกิจกรรม 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   ผูท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อม่ันในการดำเนินกิจกรรม อกท. 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 1 ตุลาคม 2565    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.2 จัดกิจกรรม ฯ    1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
  7.2.1 กิจกรรมเลือกตั้งนายกอกท. 
   7.2.2 กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค และชาติ 
   7.2.3 กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน, ชมรม, หมูบาน อกท. 
   7.2.4 กิจกรรมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 1 
   7.2.5 กิจกรรมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 2 และการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหนวย 
  7.2.6 โครงการปรับปรุงสำนักงาน อกท. 
 7.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 7.4 สรุปและรายงานผล  30 กันยายน 2566    วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  จากเงิน สอศ./วิทยาลัยประมงติณสูลานนท งบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
950,000 บาท  (ไดรับการจัดสรรสนับสนุน งปม. 70,000 บาท และรอพิจารณาตามสถานการณ) 
ไดแก ประกอบดวย 
 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 คาตอบแทน 200,000 ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
2 คาใชสอย 400,000  
3 คาวัสด ุ 300,000  
4 ปรับปรุงสำนักงานอกท. 50,000  

 รวม 950,000  
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ผูท่ีเขารวมกิจกรรมรบัทราบนโยบายในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ            
 9.2 ผูท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถกำหนดกิจกรรมและปฏิทินของคณะกรรมการดำเนินงาน  ชมรม 
และหมูบาน อกท. 
 9.3 ผูท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความเชื่อม่ันในการดำเนินกิจกรรม อกท 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 

10.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมรับทราบนโยบายในการจัดกิจกรรมของวิทยาลัยฯ   
10.2  คณะกรรมการดำเนินงาน, ชมรม และหมูบาน อกท. ไดดำเนินการกำหนดปฏิทินและ

ดำเนินกิจกรรม 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 ระดับความสำเร็จของกิจกรรม ระดับ ดี 
 11.2 ผลการตรวจประเมิน อกท. หนวยดีเดน ผานเกณฑมาตรฐาน  
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 จากสรุปและรายงานผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
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50. โครงการทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 1. นางสาวปยรัตน เพชรรัตน 
             2. นางพชรภัทร สุธารักษ  
            3. นางประมุข เอ้ียวสุข  
            4. นางสาวแพรวพรรณราย  ไชยรักษ 
 
2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 2566 
               โครงการตามภาระงานประจำ            
                                 โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

   การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

        นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ./สถาบัน (3 – เปาหมาย – กลยุทธหลัก – โครงการ) 
    นโยบาย / ยุทธศาสตร จังหวัด 
    อ่ืน ๆ  
 
4. หลักการและเหตุผล 
  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใชในการดำเนินงานดานทุนการศึกษา เนื่องจากในการสัมภาษณและ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษาในแตละปการศึกษา จำเปน
จะตองใหคณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษาไดเดินทางไปเยี่ยมบานของนักเรียนนักศึกษาดังกลาว 
เพื ่อประกอบ  การพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเภท 
ของทุนการศึกษาตาง ๆ 
 
5. วัตถุประสงค  
 5.1 เพ่ือใชในการดำเนินงานดานทุนการศึกษา 
 5.2 เพื ่อใหไดขอมูลของนักเรียนนักศึกษาที ่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษาในดานสภาพ 
ความเปนอยูท่ีตรงกับความเปนจริงและถูกตอง  
 5.3 เพ่ือคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับประเภทของทุนการศึกษาตางๆ 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
     คณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษา ไดดำเนินการเยี่ยมบานของนักเรียนนักศึกษา 
ท่ีประสงคจะขอรับทุนการศึกษา ไมนอยกวา 80% ของผูขอรับทุนการศึกษาท้ังหมด      
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  6.2 เชิงคุณภาพ 
        คณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษา ไดดำเนินการเยี่ยมบานของนักเรียนนักศึกษา 
ที่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษาและไดรับทราบขอมูลดานสภาพความเปนอยูที่ตรงกับความเปนจริง
และถูกตอง 
    
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินงาน 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ตค พย 
ธ
ค 

มค 
ก
พ 

มีค 
เม
ย 

พ
ค 

มิย กค สค กย 

1. ศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตร 

            

2. เขียนโครงการ/ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

            

3. ดำเนินการตามโครงการ             
 3.1 ประกาศรับสมัคร
ทุนการศึกษา 

            

 3.2 สัมภาษณ 
ผูขอรับทุนการศึกษา 

            

 3.3 เยี่ยมบาน 
ผูขอรับทุนการศึกษา 

            

 3.4 ประกาศรายชื่อ 
ผูไดรับทุนการศึกษา 

            

4. สรุปประเมินผล 
การดำเนินงาน 

            

5. รายงานผลการดำเนินงาน             
  
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 

7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
7.2.2 สถานท่ี : วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 5,000 บาท ไดแก  
   - คาน้ำมันรถ และ คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงินจำนวน 5,000 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ผลการพิจารณาและคัดเล ือกนักเร ียนนักศึกษาที ่ประสงคจะขอร ับทุนการศึกษา 
มีความเปนธรรม ถูกตองและเชื่อถือได 
  9.2 คณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษามีขอมูลประกอบการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาที่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษามากยิ่งขึ้น ทำใหการดำเนินงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
   คณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษา ไดดำเนินการเยี่ยมบานของนักเรียนนักศึกษา 
ท่ีประสงคจะขอรับทุนการศึกษา ไมนอยกวา 80% ของผูขอรับทุนการศึกษาท้ังหมด   
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  คณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษา ไดดำเนินการเยี่ยมบานของนักเรียนนักศึกษา 
ที่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษาและไดรับทราบขอมูลดานสภาพความเปนอยูที่ตรงกับความเปนจริง
และถูกตอง 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 คณะกรรมการผูพิจารณาทุนการศึกษา ไดดำเนินการเยี่ยมบานของนักเรียนนักศึกษา 
ท่ีประสงคจะขอรับทุนการศึกษา ไมนอยกวา 80% ของผูขอรับทุนการศึกษาท้ังหมด   
 12.2 ผลการพิจารณาและคัดเล ือกนักเร ียนนักศึกษาที ่ประสงคจะขอรับทุนการศึกษา 
มีความเปนธรรม ถูกตองและเชื่อถือได 
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51. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    งานครูท่ีปรึกษา 
 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/ พันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร /กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
      พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
        ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 6 การเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
         กลยุทธ1 เพ่ิมปริมาณผูเรียน 
      มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        ดานท่ี 1 ผูเรยีนและผูสําเร็จการศึกษา ขอท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
          ตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน กําหนดใหครูทุกคนตองเปนครูที ่ปรึกษา เพื่อดูแล 
ชวยเหลือและติดตามใหคำปรึกษาแนะนําเกี ่ยวกับการเรียน และความประพฤติอยางตอเนื ่อง 
ตลอดปการศึกษา ประกอบกับในปจจุบันแตละปการศึกษา พบวามีนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ออกกลางคัน ไมไดสําเร็จการศึกษา ตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด เปนจำนวนมาก ซึ่งเปนการสูญเสีย
ทรัพยากร และโอกาสที่จะไดบุคคลที่จะเปนแรงงานเขาสูภาคการผลิต ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึง 
ปญหาดังกลาว จึงไดดำเนินการเพื ่อปองกันการออกกลางคันของผู เรียนโดยการนำระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา มาใชในการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ มาใชในการดูแลนักเรียน 
นักศึกษา ตั ้งแตเร ิ ่มเขามาเปนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จนกระทั ่งสําเร็จการศึกษา 
ในแตละระดับการศึกษา โดยมีครูที ่ปรึกษาทุกคนเปนผูมีบทบาทหลักที่สำคัญในการใหความรัก 
ความเอาใจใส และรูจักนักเรียนที่ปรึกษาของตนเองเปนรายบุคคล ทราบสภาพครอบครัว สภาพ 
แวดลอม การดําเนินชีวิต  สภาพ ปญหา ปจจัยเสี่ยง ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม แนวคิด และอื่นๆ  
ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งทางตรงและทางออม โดยการใหความสำคัญกับการพบผูเรียนทุกวัน 
หนาแถว การพบปะพูดคุย ติดตามปญหาขอผูเรียนในคาบโฮมรูม และการใชขอมูลเพื่อคัดกรอง 
ผูเรียน การจัดกิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา สนใจเพื่อใหมีสวนรวมและมีความสุขในการทำกิจกรรม 
และการมาเรียนท่ีวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมบานเพ่ือเห็นสภาพจริงของผูเรียน เพ่ือไดรูขอมูล
เบื้องตนของผูเรียน และเพื่อสรางความสัมพันธอันดี และความใกลชิดกันระหวางครูที่ปรึกษา และ 
ผูปกครองซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยกันดูแล ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนและ
นักศึกษาตอไป จะสงผล ตอการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนและนักศึกษา 
 



(162) 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 
       เพ่ือจัดกิจกรรมข้ึนดำเนินการในการชวยลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และเกณฑ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
            6.1.1 จัดกิจกรรมขึ ้นดำเนินการในการชวยลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
นักศึกษาอยางนอย 5 กิจกรรม 
            6.1.2 จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันลดลงจากปงบประมาณที่ผานมาอยางนอย 
รอยละ 5 
      6.2 เชิงคุณภาพ 
             ครูที่ปรึกษา  นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองมีความพึงพอใจในทุกกิจกรรมไมต่ำกวา 
ในระดับพอใจ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     กิจกรรมประกอบดวย 
      7.1 กิจกรรมใหครูท่ีปรึกษาไดใกลชิดและเอาใจใสนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการโดย 
             7.1.1 แตงตั้งครูท่ีปรึกษาท่ีใกลชิดนักเรียน นักศึกษาทำหนาท่ีครูท่ีปรึกษาประจำชั้น
ของผูเรียน  
             7.1.2 จัดตารางชั่วโมงโฮมรูมใหนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นไดพบครูที่ปรึกษา และ 
ครูท่ีปรึกษารายงาน   ผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
             7.1.3 บันทึกการพบครูท่ีปรึกษาหนาแถวประจำวัน (นศ. เซ็นชื่อ) 
    7.1.4 บันทึกการใหคำปรึกษา (สำหรับครูท่ีปรึกษาและครูประจำวิชา) 
             7.1.5 บันทึกการสงตอ (โดยครูท่ีปรึกษา/ครูประจำวิชา) 
             7.1.6 ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักศึกษา สรุปผลการคัดกรองรายงาน 
             7.1.7 จ ัดทำปฏ ิท ินคร ูท ี ่ปร ึกษาประจำภาคเร ียนท ี ่  1 และภาคเร ียนท ี ่  2  
แจกครูท่ีปรึกษาทุกชั้น 
       7.2  กิจกรรมใหครูท่ีปรึกษาไดรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 
             7.2.1 จัดทำแบบขอมูลนักศึกษารายบุคคลแจกนักเรียน นักศึกษาเพื ่อใหขอมูล 
แกครูท่ีปรึกษา 
             7.2.2 จัดทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาได
ประเมินตนเอง 
     7.3 จัดกิจกรรมหนาแถว ที่ใหนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจไดมีสวนรวมและมีความสุขในการ
ทำกิจกรรม มาเขารวมทำกิจกรรมได โดยมีครูที ่สนใจหรือชมรมตางๆในกิจกรรมอกท.เปนผู
ควบคุมดูแล เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดมารวมเขาแถวตอนเชา และไดเขาชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน 
  7.4  จัดกิจกรรมเยี่ยมท่ีพักนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และความใกลชิด
กันระหวางนักเรียนและนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา และผูปกครอง 
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             7.4.1 จัดทำแบบบันทึกแผนท่ีการเดินทางจากวิทยาลัยถึงท่ีพัก แจกนักศึกษาทุกคน 
             7.4.2 ครูที ่ปรึกษาออกเยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และที่อยูอาศัยของ นักเรียน 
นักศึกษา บันทึกการ เยี่ยมที่พักนักเรียน นักศึกษา รายงานวิทยาลัยในแบบสรุปผลการเยี่ยมที่พัก
นักเรียน นักศึกษา  
      7.5 จัดกิจกรรมใหขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเปนประโยชน แกนักเรียน นักศึกษา และเปน
การทบทวน กำกับและติดตามนักเรียน นักศึกษาในเรื่องตางๆจากครู หรืองานที่เกี่ยวของเปนระยะๆ
เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหากับผูเรียน 
      7.6 จัดกิจกรรมครูที่ปรึกษาพบผูปกครอง เพื่อผูปกครองของนักเรียนนักศึกษาในชั้นทุกคน
ไดมาพบปะกัน และพบครูท่ีปรึกษา เพ่ือปรึกษา แลกเปลี่ยนกันในการชวยกันดูแล ชวยเหลือ ปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียนและนักศึกษา 
           ระยะเวลา : เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖เมษายน ๒๕๖๗ 
      สถานท่ี : วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
         กำหนดแผนการดำเนินงานดังตาราง      
 

กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ    
 

        
๒. เสนอจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ       

 

     
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ       

 

     
๔. ประเมินผล        

 
    

๕. จัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงาน 

            

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
     เงินงบประมาณท้ังสิ้น ๒๔,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

งบคาดำเนินการ  
- คาตอบแทนวิทยากร  ๒,๔๐๐ 
- คาวัสดุ   ๗,๕๐๐ 
- คาจัดทำเอกสารเขาเลม   ๒,๖๐๐ 
- คาเดินทาง (น้ำมันรถยนต) ๗,๕๐๐ 
                   รวม  ๒๐,๐๐๐ 

หมายเหต:ุ คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
    ๙.๑ นักเรียน นักศึกษาไดรับการดูแล เปนรายบุคคลจากครูผูสอน ครูที่ปรึกษา วิทยาลัย และ
ผูปกครอง 
    ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา มีความสุขในการมาเรียน และเขาชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน 
    ๙.๓ นักศึกษาท่ีมีปญหา จะไดรับการชวยเหลือ และแกปญหาไดทันเวลา 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
      ไดจัดกิจกรรมที่มีสวนชวยใหนักเรียน นักศึกษาไดรับการดูแลใหผานการเรียนในแตละภาคเรียน
และชั้นปไปไดโดยไมตองออกกลางคัน   
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
      ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา จากปงบประมาณที่ผานมาลงไดอยางนอย 
รอยละ 5 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      ใชแบบสอบถาม 
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52. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 
 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน  รับผิดชอบ      1. นายประยูร    เฉิดฉ้ิม 
               2. นายธาฎา     ศิณโส 
                                                   3. นางสาวธนกร หวยหอง 
               4. นางสุภาพ    มณีสวาง   
 
๒.  ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 
               โครงการตามภาระงานประจำ 

           โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรฐาน 
           การประกันคุณภาพ [๑-ตัวชี้วัด-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม] ท่ี 3 
ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
           วิสัยทัศนของสถานศึกษา [4 พันธกิจ-กลยุทธ-โครงการ]  เรื ่องใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ 
         นโยบาย/ยุทธศาสตร 
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติที ่มุ งเนนในดานการพัฒนาชนบทเพื ่อใหเกิด 
การกิน อยู ด ี เพื ่อยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชนในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาไดมีนโยบายที่สอดคลองกันในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อบริการวิชาชีพแก
ชุมชน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดดำเนินงานโครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  ข้ึนเพ่ือ
เปนการพัฒนาวิชาชีพใหแกเกษตรกรชาวประมงและผูสนใจทั่วไป ใหมีโอกาสทางการศึกษา และ
ยกระดับความรูความสามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในขนบทใหทันตอสภาพปจจุบัน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ 
 
๕.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 ๕.๑  เพ่ือสนองแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๒  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำ แกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 ๕.๒  เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
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๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  จำนวนเกษตรกร และผ ู สนใจท ี ่ เข าฝ กอบรมว ิชาช ีพฯ ด านการประมง  
จำนวน 300 คน 
  ๖.๑.๒  จำนวนเกษตรกร และผูสนใจที่เขาฝกอบรมวิชาชีพฯ ดานการแปรรูปสัตวน้ำ 
จำนวน 300 คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑  จำนวนเกษตรกร และผูสนใจที่เขาฝกอบรมวิชาชีพฯ ดานการประมง มีความพึง
พอใจในความรู และทักษะท่ีไดจากการฝกอบรม และสามารถนำไปใชในการพัฒนาอาชีพในระดับดี 
  ๖.๒.๒  กลุมแมบาน และผูสนใจที่เขารับการฝกอบรมวิชาชีพฯ ดานการแปรรูปสัตวน้ำ มี
ความพึงพอใจในความรูและทักษะที่ไดจาการฝกอบรม และสามารถนำไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิตและพัฒนาอาชีพในระดับดี 
 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ / ระยะเวลา / สถานท่ี  

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือรออนุมัต ิ ตุลาคม  ๒๕๖๕  
๒ ดำเนินงานตามโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน  ๒๕๖๖  
๓ สรุปและรายงานผลโครงการ กันยายน  ๒๕๖๖  

 
๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน งบประมาณ 
     ๘.๑  คาตอบแทน, คาใชสอย, คาวัสดุ  จำนวน    250,000 บาท 
     ๘.๒  คาน้ำมันเชื้อเพลิง    จำนวน                      50,000  บาท 
           เปนเงินท้ังสิ้น                      300,000 บาท 
 
๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผูสนใจ มีทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการ
แปรรูปสัตวน้ำ เพ่ิมมากข้ึนตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และมีความม่ันใจในการประกอบ
อาชีพอิสระ 
 
๑๐.  ผลผลิต (Output) 
 ๑๐.๑  นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
จำนวน  ๓๐๐ คน  
 ๑๐.๒  นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ไดรับการฝกอบรมวิชาชีพดานการแปรรูปสัตวน้ำ 
จำนวน  ๓๐๐ คน  
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๑๑  ผลลัพธ ( Outcome) 
 ๑๑.๑ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผูสนใจ สามารถพัฒนาทักษะอาชีพดานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ และการแปรรูปสัตวน้ำไดตามความตองการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระไดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๑๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพในการดำเนินกิจกรรม อยูในระดับดับดี 
 
๑๒.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑. ติดตามการดำเนินงานโครงการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกำหนด 
 ๒. ประเมินผลการดำเนินงานตามสภาพจริง 
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53. โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.๐)  
             ปงบประมาณ 2566 

 
๑.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ   1. นายธาฎา      ศิณโส 
            2. นายประยูร    เฉิดฉ้ิม 
            3. นายประทีป   สองแกว 
            4. นางสุปราณีย  ธัญญรัตน 
                                                5. นายณัฐศักดิ์   ชัยทองสกุล 
            6. นางสาวเอมอร สวางพงศ 
            7. นางสาวธนกร  หวยหอง 
            8.  นางสุภาพ      มณีสวาง 
 
๒.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจำ 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
   การประกันคุณภาพ [ ๑-ตัวชี้วัด-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ] ท่ี ๔  เรื ่องการบริการ
วิชาการและการบริการวิชาชีพ 
   ว ิส ัยท ัศน ของสถานศ ึกษา [ ๒ -พันธก ิจ -กลย ุทธ   – โครงการ ]เร ื ่ องจ ัดแหล ง 
 เรียนรูและใหบริการวิชาการ โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   นโยบาย/ย ุทธศาสตร   สอศ./สถาบ ัน [๓ - เป  าหมาย -กลย ุทธ หล ัก - โครงการ  ] 
   นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด [ ๔- มิติ-ตัวชี้วัด-โครงการ  ] 
   อ่ืน ๆ 
 
 ๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ นำเสนอโครงการขยาย
บทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ซ่ึงเปนโครงการเรงดวนในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๔ เพื่อชวยลดรายจาย และชวยสรางเสริมรายไดใหกับชุมชนจากการไดรับคำแนะนำถายทอด
ความรูในการใชดูแลรักษา ซอมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ และสุขอนามัยพื้นฐาน สรางมูลคาเพิ่มและ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  โดยมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรประชารัฐท่ีมุงเนน
การบูรณาการความรวมมือภาครัฐภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม มีกิจกรรม  ๑) บริการซอม 
(Repair)  เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา/เครื่องใชในครัวเรือน  และ
อื่น ๆ ใหคำแนะนำวิธีการใช การดูแลรักษา  ๒) บริการสราง (Build) อาชีพใหมหรือตอยอดอาชีพ 
โดยมีการสำรวจอาชีพตามความตองการของชุมชนจัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเปน
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ผูประกอบการ และจัดอบรมโดยวิทยากรผูเชี ่ยวชาย หรือครูรวมกับนักเรียนนักศึกษา และ  ๓)  
บริการพัฒนา (Top Up)  ผลิตภัณฑชุมชน โดยครูนำนักเรียนนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู  และนำ
เทคโนโลยีหรือสรางนวัตกรรมรวมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลคา และสงเสริมการับรองมาตรฐานคุณภาพ 
 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายใหวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
ดำเนินการโครงการดังกลาวรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการประสานความรวมมือกับชุมชนใน
การสรางเครือขายถายทอดความรู  บริการใหคำปรึกษาวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ อันจะเปนการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุม และสงเสริม
การประกอบอาชีพตอไป 
 
๕.  วัตถุประสงค 
 ๕.๑  ผลตอประชาชน 
  ๕.๑.๑   ใหบริการตรวจเช็คคุณภาพน้ำ และวินิจฉัยโรคสัตวน้ำเบื้องตนใหคำแนะนำ 
ถายทอดความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ แกเกษตรกร 
  ๕.๑.๒   สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู
วิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ  
 ๕.๒  ผลตอนักเรียนนักศึกษา 
  ๕.๒.๑   เพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการ
ปฏิบัติงานรวมกับครูและเกษตรกร 
  ๕.๒.๒  สรางแหลงปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาใหมีความสามารถ  
มีประสบการณ  มีสมรรถนะและความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ๕.๓  ผลตอเศรษฐกิจในภาพรวม 
  ๕.๓.๑  ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากสัตวน้ำ เพ่ือเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
  ๕.๓.๒ ชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนากระบวนการผลิตสัตวน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ 
และมาตรฐานคุณภาพสินคาสัตวน้ำ 
 
๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          ๖.๑  เชิงปริมาณ 

             เปาหมาย หนวย จำนวน รวม 
๑. จัดฝกอบรมดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  ชุมชน 1 1 
๒. จัดฝกอบรมดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ ชุมชน 1 1 
๓. สรางอาชีพใหมีในชุมชน คน 60 60 
๔. จัดตั้งศูนยบริการวิเคราะหน้ำและวินิจฉัยโรคสัตวน้ำเบื้องตน ศูนย 1 1 
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๖.๒ เชิงคุณภาพ  
 ๖.๒.๑  ประชาชนไดรับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และ
การแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ 
 ๖.๒.๒  สรางอาชีพใหมใหเกิดข้ึนในชุมชน และเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร   
 ๖.๒.๓  นักศึกษาอาชีวะมีทักษะ  ประสบการณ  และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน 
 ๖.๒.๔  สถานศึกษามีแหลงฝกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาใหมีความสามารถ  
มีประสบการณ  มีสมรรถนะความพรอม  และมีชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑  ข้ันเตรียมการ 
  ๗.๑.๑   สรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงานทุกระดับ 
  ๗.๑.๒   สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  วางแผนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการในพื ้นที ่ปฏิบัติการรวมกับ
หนวยงานเครือขายทุกหนวยงาน   
  ๗.๑.๓   ประชาสัมพันธกิจกรรมแกกลุมเปาหมาย 
  ๗.๑.๔   เตรียมความพรอมเพ่ือเขาปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
  ๗.๒  ปฏิบัติการถายทอดใหความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
สัตวน้ำ  
  ๗.๓ บริการตรวจเช็คคุณภาพน้ำและวินิจฉัยโรคสัตวน้ำเบื้องตน  
 
๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ   เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐  บาท  
 
๙.  ผลผลิต (Output) 
 ๙.๑  ประชาชนไมต่ำกวา ๖๐ คน มีความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการแปรรูปผลิตภณัฑ 
จากสัตวน้ำ 
 ๙.๒ มีศูนยบริการวิเคราะหคุณภาพน้ำและวินิจฉัยโรคเบื้องตน ๑ ศูนย   
 ๙.๓ นักเรียนนักศึกษา จำนวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน มีความรูทักษะ ประสบการณและความ
เชื่อม่ันในการประกอบอาชีพ 
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๑๐  ผลลัพธ (Outcome) 
 ชุมชนมีทักษะในการดูแลรักษาและซอมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาชีพ  
 ๑๐.๑ มีอาชีพใหมเกิดข้ึนในชุมชน 
 ๑๐.๒  นักเรียนนักศึกษา มีทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพ 
 ๑๐.๓  ผลการประเมินคุณภาพในการดำเนินกิจกรรม อยูในระดับดับดี 
 
๑๑.  การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ๑. สังเกตผลการดำเนินการโครงการ 
 ๒. ประเมินผลการดำเนินงานตามสภาพจริง 
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54. โครงการขับข่ีปลอดภัย ใสใจกฎจราจร ปงบประมาณ  ๒๕๖๖ 
 

๑.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  งานปกครอง 
 
๒.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจำ 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 สอดคลองตามนโยบายของ สอศ.และประกันคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  ๑   
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันอุบัติเหตุจากการใชยานพาหนะบนทองถนนนับเปนปญหาสำคัญของประเทศ ทำใหเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึก ความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมกัน และการขาดความรู ความเขาใจเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร  
ในการนี้ทางงานปกครองจึงไดจัดทำโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใสใจกฎจราจร” เพื่อใหความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอยางปลอดภัยและมารยาทในการใชรถ ใช
ถนนอันจะเปนการสรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงชวยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบน
ทองถนน 
 
๕.  วัตถุประสงค 
     ๕.๑  เพ่ือใหนักศึกษาผูใชรถจักรยานยนตมีความรูเก่ียวกับการใชรถท่ีถูกตอง 
 ๕.๒  เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการใชรถจักรยานยนตของนักศึกษา 
 
๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          ๖.๑  เชิงปริมาณ 
                  ๖.๑.๑  นักเรียน นักศึกษาเขาอบรม จำนวน  ๑๐๐  คน 
 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      ๗.๑  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  ๗.๑.๑  ดำเนินงานตามกิจกรรม 
   ๗.๑.๒  การประเมินผลโครงการ 
   ๗.๑.๓  สรุปและรายงานผล 
      ๗.๒  ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม  ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ 
      ๗.๓  สถานท่ีฝกอบรม  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
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๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน  งบประมาณ เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐.-บาท ไดแก 
      ๘.๑  คาวิทยากรกลุม จำนวน ๕,๔๐๐.- บาท 
      ๘.๒  คาวัสดุ จำนวน ๓,๗๐๐.-บาท 
 ๘.๓ คาไวนลิ 2 ผืน จำนวน ๒,๙๐๐.- บาท 
    รวมท้ังหมด ๑๒,๐๐๐ บาท 
 
๙.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
      ๙.๑  นักศึกษามีความรู และใชรถจักรยานยนตไดอยางปลอดภัย จำนวน ๑๐๐ คน 
 
๑๐.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      ๑๐.๑  ประเมินผลจากสภาพจริงการอบรม 
      ๑๐.๒  หาขอมูลจากแบบสอบถาม 
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55. โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ ประจำปการศึกษา 2566 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 1. นางสาวปยรัตน เพชรรัตน 
             2. นางพชรภัทร สุธารักษ  
             3. นางประมุข เอ้ียวสุข   
             4. นางสาวแพรวพรรณราย ไชยรักษ 
 
2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 2566 
               โครงการตามภาระงานประจำ            
                                 โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

    การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.8 
    วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

         นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ./สถาบัน (3 – เปาหมาย – กลยุทธหลัก – โครงการ) 
 นโยบาย / ยุทธศาสตร จังหวัด 
 อ่ืน ๆ 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ดวยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่ทำการเปดสอน
หลักสูตรวิชาชีพประมง เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และใหขอมูลเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรท่ีวิทยาลัยฯ ไดเปดสอน ใหกับนักเรียนท่ีจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในเขตจังหวัดสงขลา และ
จังหวัดใกลเคียง ไดรับทราบขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการเลือกเขาศึกษาตอในสาย
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ดังนั้น การจัดทำโครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอจึงมีสวน
สำคัญมากในการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหแกวิทยาลัยฯ    
 
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพื่อเปนการประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพประมงใหแกนักเรียน
นักศึกษา และผูสนใจ ไดรับทราบขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะเขาศึกษาตอวิทยาลัยประมงติณสู
ลานนท 

5.2 เพ่ือเปนการแนะแนวการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนของนักศึกษาท่ีจะสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท   
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกลเคียงไดรับการแนะแนวศึกษาตอ
อยางนอยรอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีทำการตอบรับใหเขาแนะแนวศึกษาตอ 

      6.2 เชิงคุณภาพ  
     6.2.1 นักเรียนที่เขารับการแนะแนวศึกษาตอมีความเขาใจในการจัดการเรียนการ

สอนดานวิชาชีพประมงและเขาศึกษาตอวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีเขาเรียนและรูจักวิทยาลัยประมงติณสูลานนทมากข้ึน 

 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  

7.1 ข้ันตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร             
2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการ 
 เพ่ือขออนุมัต ิ

            

3. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง             
4. ดำเนินการตามโครงการ             

 4.1 จัดสรรโควตาไปยัง
สถานศึกษาตาง ๆ 

            

 4.2 จัดทำหนังสือขอความ
อนุเคราะหเขา 
แนะแนวศึกษาตอ 
ไปยังสถานศึกษาตาง ๆ 

            

 4.3 จัดเตรียมเอกสารแนะแนว             
4.4 จัดทำตารางการออกแนะแนว             
4.5 ออกคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการออกแนะแนว 

            

4.6 ประชุมคณะกรรมการ 
แนะแนว 

            

4.7 ออกไปแนะแนวตามตาราง
ท้ังหมด 

            

5. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน             
6. รายงานผลการดำเนินงาน             
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     ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 
 สถานที ่ :  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดสงขลา และจังหวัด
ใกลเคียง 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ี 
    8.1 คาวัสดุตอบแทนใชสอย 50,000 บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 
รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

1. งบบุคลากร     
 คาจางชั่วคราว  - - - - 
2. งบดำเนินงาน      

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ     
 2.1.1 คาตอบแทน เชน คาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเบี้ยเลี้ยง
ประชุมกรรมการ ฯลฯ 

- - - - 

 2.1.2 คาใชสอย เชน - - - - 
 1) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ  - - - - 
 2) คาจางเหมาบริการ - - - - 
 3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม - - - - 
 4) คาใชสอยอ่ืน ๆ 100 ชิ้น 20 2,000 

 2.1.3 คาวัสด ุเชน      
 1) วัสดุสำนักงาน  - - - - 
 2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  - - - - 
 3) วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 ชิ้น 162 162 
 4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร - - - - 
 5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา - - - - 
 6) วัสดุคอมพิวเตอร  - - - - 
 7) แผนพับ A4 พับ 3  
กระดาษอารตมัน  

1,000 แผน 7 7,000 

  8) โปสเตอรรับสมัคร ขนาด A3 
กระดาษอารตมัน 

500 แผน 12 6,000 

  9) ปายไวนิลรับสมัคร  
ขนาด 1.5x10 ม. 

2 ปาย 2,100 4,200 

10) ปายไวนิลรับสมัคร ขนาด 2.6x5.6 ม. 1 ปาย 2,038 2,038 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 ครูและนักเรียนของสถานศึกษาตาง ๆ มีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน และ
แนวทางการเขาศึกษาตอวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และรูจักวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน 
 9.2 มีนักเรียนสมัครเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เพ่ิมมากข้ึน  
 9.3 เปนการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางวิทยาลัยประมงติณสูลานนทกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      10.1 สถานศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียงไดรับการแนะแนวศึกษาตออยางนอย  
80 % ของสถานศึกษาท่ีทำการตอบรับใหเขาแนะแนวศึกษาตอได 
 
 

รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 
11) ปายไวนิลรับสมัคร ขนาด 4x12 ม.  1 ปาย 6,720 6,720 
12) ปายไวนิลระเบียบการแตงกาย 
ของนักเรียนนักศึกษา  
ขนาด 108x120 ซม 

2 ปาย 190 380 

   13) ปายพรอพสำหรับแนะแนวศึกษาตอ 4 ปาย 250 1,000 
   14) โรลอัพ 5 ชุด 1,000 5,000 
   15) เคานเตอรผา / แบคดรอป 1 ชุด 7,000 7,000 
 16) ของรางวัลสำหรับแจกนักเรียน 
ในการเขาแนะแนวศึกษาตอ 

100 ชิ้น 10 1,000 

17) สมุดบันทึก ขนาดเลม 4x6 นิ้ว  
เนื้อใพิมพ 1 สี จำนวน 60 ใบตอเลม 
กระดาษปอนด 80 แกรมปกพิมพ 4 สี 
กระดาษอารตการด 230 แกรม  
เคลือบยูวีเงา เขาเลมใสหวงขาง  
(มอบเปนของท่ีระลึกใหแกนักเรียน 
ในการออกแนะแนวศึกษาตอ) 

500 เลม 15 7,500 

   2.2 คาสาธารณูปโภค เชน      
 คาไฟฟา คาน้ำประปา คาโทรศัพท  
คาไปรษณีย  คาบริการดานสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- - - - 

3. งบลงทุน     
 คาครุภัณฑ - - - - 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ - - - 50,000 
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11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
            11.1 นักเรียนที่เขารับการแนะแนวศึกษาตอมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนดาน
วิชาชีพประมงและเขาศึกษาตอวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่เขา
ศึกษาตอ อีกท้ังยังไดรูจักวิทยาลัยประมงติณสูลานนทมากยิ่งข้ึน 
 
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

     12.1 มีปริมาณผูเรียนท่ีเขาศึกษาตอเพ่ิมข้ึน โดยดูจากขอมูลการรับสมัครเขาศึกษาตอ 
     12.2 นักเรียนที่เขาศึกษาตอในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท สามารถเขาเรียนและสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
     12.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาตออยูในเกณฑท่ีดี 
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56. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การผิดกฎระเบียบวินัย 
ของนักเรียน นักศึกษา ประจำป การศึกษา 2566 

 
๑.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  งานปกครอง 
 
๒.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจำ 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
       การประกันคุณ [ ๑-ตัวชี้วัด-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ] ท่ี 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา [ ๒-พันธกิจ-กลยุทธ – โครงการ ] 
   นโยบาย/ยทุธศาสตร สอศ./สถาบัน [ ๓-เปาหมาย-กลยุทธหลัก-โครงการ  ] 
   นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด [ ๔- มิติ-ตัวชี้วัด-โครงการ  ] 
   อ่ืน ๆ 
 
  สอดคลองตามนโยบายของ สอศ. ที่ตองการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติ  ๒๕๔๒  และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยฯ ตาม
พันธกิจท่ี ๗ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ภาวะปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบ ซึ่งมีผลตอสภาพความเปนอยู
และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอาจมีผลกระทบจากสาเหตุปญหาเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว 
ความเครียด ปญหายาเสพติด ฯลฯ ทำใหเปนผลตอสุขภาพจิต จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ ในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ความสามารถ มี
คุณธรรม  จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวังไว และเปนไปตามนโยบาย สอศ. 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยฯ ดังนั ้นการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรม การทำผิดกฎระเบียบวินัย ของนักเรียน นักศึกษาเปนกิจกรรมที่สำคัญอยางหนึ่ง ซึ่งเปน
กิจกรรมท่ีชวยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษา 
 
๕.  วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง 
     ๕.๒ เพ่ือใหนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
 ๕.๓ เพ่ือลดปญหาหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของนักเรียนใหลดนอยลง 
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๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ 
            นักเรียนท่ีไมผานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนที่ผานการเขาคายบำเพ็ญประโยชน ทำใหเปนคนดี มีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมที่ดี
ข้ึนและผานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     ๗.๑  ระยะเวลาดำเนินงาน 
  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๕ ถึง  กันยายน  ๒๕๖๖ 
 
 
                    เริ่ม 
 
          เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 
 
             จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 
 
               ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 
              สรปุและรายงานผล 
 
 
                     สิ้นสุด 
 
 
 
๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
        เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  15,000 บาท  
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๙.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 ๙.๑  นักเรียน นักศึกษามีวินัยในตนเอง 
 ๙.๒ นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไดถูกตองจบตามโครงสรางหลักสูตร 
 ๙.๓ นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 
 
๑๐.  การติดตาม ( Output )  พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
        ขอมูลจากผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
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57. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายประยูร   เฉิดฉ้ิม  
                            นายธาฎา     ศิณโส 
                            นายสุภาพ    มณีสวาง 
 
๑.  ความสอดคลองกับนโยบาย 
  สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาการ  เรื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
ทองถิ่น นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื ่องการผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางสังคมตลอดจนสราง
ความเข็มแข็งในการสรางเครือขายและความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
และนโยบายของจังหวัดสงขลา เรื ่องสงเสริมใหทุกภาคสวนนอมนำพระราชดำรัสและพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และพันธกิจที่ ๒ ของ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เรื ่องจัดแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  ประเด็นยุทธศาสตรเรื่องสนับสนุน
บุคลากรและผูเรียนใหมีความรูในการบริการวิชาการใหกับชุมชนโดยจัดแหลงเรียนรูเพื่อสนองแนว
พระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจที่ 4  ใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกชุมชนสังคม ท้ังในและตางประเทศ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การใหบริการวิชาการและการ
วิชาชีพ ประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันการประกอบอาชีพการเกษตรในประเทศไทย  ประสบปญหาหลาย ๆ ดาน เชน 
ปญหาเงินทุนหมุนเวียน   ปญหาผลผลิตมีสารพิษตกคางเกษตรกรไมสามารถพึ่งพาตนเองได ฯลฯ 
โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน  สามารถสงเสริมวิถีชีวิตคนไทย   ทำใหประชาชนพอมีพอกิน
และพึ่งตนเองได มีอาหารเพียงพอตอการบริโภคกายในครัวเรือน  มีผลผลิตเหลือไวจำหนาย สราง
เสริมรายไดจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งเกิดการเอื้อเฟอเกื้อกูลกันทำใหชุมชน
เขมแข็งดวยการพึ่งพาตนเองและมีเศรษฐกิจชุมชน  ดานสุขภาพที่ดีขึ ้นทั ้งเกษตรกรผู ผลิตและ
ประชาชนผูบริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษ นอกจากนั้นการเกษตรแบบธรรมชาติสามารถลดตนทุน 
จาการใชสารเคมี  ลดการใชสารเคมีดวยการเกษตรชีวภาพทำใหมนุษยสามารถดำรงชีวิตรวมกับ
ธรรมชาติโดยไมทำลายซ่ึงกันและกันอันเปนแนวทางแหงการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 
๓.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 ๓.๑  เพ่ือสนองแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒  สงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ๓.๓  สนับสนุน สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินแบะการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 ๓.๔  เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาไดสาธิตทดลองในดานชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
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๔.  เปาหมาย 
 ๔.๑  ปรับปรุงสภาพแวดลอมบริเวณภายในวิทยาลัยฯ 
 ๔.๒  แปลงสาธิตชีววิถีเปนแปลงตัวอยางท่ีดีใหแกนักศึกษา และเกษตรกรท่ัวไป 
 ๔.๓  สงเสริม แนะนำ และใหความรูแกนักศึกษาและเกษตรกร 
 ๔.๔  ผลิตปุยชีวภาพสนับสนุนงานฟารมของวิทยาลัยฯ 
 
๕.  กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน 
 
 
                    เริ่ม 
 
          เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 
 
              จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 
 
               ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 
              สรปุและรายงานผล 
 
 
                     สิ้นสุด 
 
๖.  งบประมาณในการดำเนินการ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
     หมายเหตุ    -  จัดงบประมาณในแผนท่ี  ๑    เปนเงิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 

-  จัดงบประมาณในแผนท่ี  ๒    เปนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท       
 
๗.  แผนปฏิบัติงานโครงการ แบงเปน 
 ๗.๑  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๗.๑.๑  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   ๗.๑.๑.๑  นักศึกษาเขารวมกิจกรรม    จำนวน  ๑๐๐ คน 
                   ๗.๑.๑.๒  แปลงปลูกผัก                  จำนวน  ๒๐    แปลง 
   ๗.๑.๑.๓  บอเลี้ยงปลาปูพลาสติก      จำนวน   ๑     บอ 
   ๗.๑.๑.๔  โรงเรือนปศุสัตว      จำนวน   ๑    หลัง 
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   ๗.๑.๑.๕  โรงเรือนผลิตจุลินทรีย        จำนวน   ๑    หลัง 
              ๗.๑.๑.๖  โรงเรือนผลิตเห็ด              จำนวน   ๑    หลัง 
   ๗.๑.๑.๗  อาคารท่ีพัก                    จำนวน   ๑    หลัง 
          ๗.๑.๑.๘  ซุมโครงเหล็ก                  จำนวน    ๑   หลัง 
              ๗.๑.๑.๙  บอกักเก็บน้ำและเลีย้งปลา   จำนวน    ๑   บอ 
  ๗.๑.๒  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
   ๗.๑.๒.๑  ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม อยูในระดับดี 
 
๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          ๘.๑  สภาพแวดลอมบริเวณภายในวิทยาลัยฯ ดีข้ึน 
  ๘.๒  นักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจสามารถนำความรูเรื่องชีววิถีไปปฏิบัติได 
          ๘.๓  กิจกรรมของวิทยาลัยฯมีจุลินทรียชีวภาพใชอยางเพียงพอ 
 
๙.  ผลผลิต (Output) 
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ จำนวน ๑  เลม 
 
๑๐  ผลลัพธ ( Outcome) 
 ผลการประเมินคุณภาพในการดำเนินกิจกรรม อยูในระดับดับดี  
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58. โครงการจัดทำคูมือนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2566  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  1. นางสาวปยรัตน เพชรรัตน 
           2. นางพชรภัทร สุธารักษ  
           3. นางประมุข เอ้ียวสุข 
           4. นางสาวแพรวพรรณราย  ไชยรักษ  
  
2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 2566 
               โครงการตามภาระงานประจำ            
                                 โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
   การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.8 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
    นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ./สถาบัน (3 – เปาหมาย – กลยุทธหลัก – โครงการ) 
   นโยบาย / ยุทธศาสตร จังหวัด 
   อ่ืน ๆ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
        นักเรียนนักศึกษาใหม ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท และผูปกครองยังไมมีความ
เขาใจเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตาง ๆ หรือการใหบริการอ่ืน ๆ รวมท้ังการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษาใหม ใหสามารถเรียนดี ประสบผลสำเร็จตามหลักสูตร ซ่ึงการใหขอมูลท่ีสำคัญ
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ    การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การจัดกิจกรรมตาง ๆ การใหบริการ
ทุนการศึกษา รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งที่นักเรียนนักศึกษา ครู 
และผูปกครอง จะไดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไดถูกตอง สอดคลอง เปนแนวเดียวกัน 
อีกทั้งเปนการรวมกันชวยเหลือดูแลนักเรียนนักศึกษาอีกดวย จึงไดจัดทำโครงการจัดทำคูมือนักเรยีน
นักศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 ข้ึน 
 
5. วัตถุประสงค  
 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ครู และผูปกครอง ไดศึกษาทำความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
และแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไดถูกตอง สอดคลอง และเปนแนวเดียวกัน 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
      6.1 เชิงปริมาณ 
            6.1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม และครูท่ีปรึกษา ไดรับคูมือฯ คนละ 1 เลม 
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      6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 นักเรียนนักศึกษาใหม ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ และ แนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของ              
วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไดอยางถูกตอง 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินงาน 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร             
2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการ 
 เพ่ือขออนุมัต ิ

            

3. ดำเนินการตามโครงการ             
 3.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             
 3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
 3.3 จัดเก็บขอมูลจากฝาย/ 
งานท่ีเก่ียวของ 

            

    3.4 จัดเตรียมรูปเลมนำสงโรงพิมพ             
4. แจกนักเรียนนักศึกษาใหม              
5. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน             
6. รายงานผลการดำเนินงาน             

  
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
   7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 
   7.2.2 สถานท่ี : วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมาการดำเนินโครงการ (พรอมรายละเอียดคาใชจาย) 
     เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 50,000 บาท ไดแก 
      8.1 คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 50,000 บาท  
 

 

รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 
งบดำเนินงาน      
 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      
            - วัสดุโรงพิมพ 500 ชิ้น 100 50,000 
รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ - - - 50,000 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
     9.1 ไดคูมือนักเรียนนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2566 จำนวน 500 เลม 
 9.2 นักเรียนนักศึกษาใหม และครูท่ีปรึกษา ไดรับคูมือฯ คนละ  1  เลม 
 9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในดานการเรียน การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และ 
การเขารับบริการจากวิทยาลัยฯ ไดอยางถูกตองตรงกัน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
   10.1 เอกสารคูมือนักเรียนนักศึกษา จำนวน 500 เลม 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 11.1 นักเรียนนักศึกษา ครู และผูปกครองไดเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาและแนวปฏิบัติตาม 
กฎระเบยีบของวิทยาลยัฯ ไดถูกตอง สอดคลอง และเปนแนวเดียวกัน 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      12.1 นักเรียนนักศึกษาใหม ครูที่ปรึกษา ไดรับคูมือทุกคน ๆ ละ 1 เลม และเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาและแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไดถูกตอง สอดคลอง และเปนแนว
เดียวกัน 
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59. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักเรียนนักศึกษาใหมอาชีวประมงและทวิภาคี 
ประจำปการศึกษา 2566 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 1. นางสาวปยรัตน เพชรรัตน 
          2. นางพชรภัทร สุธารักษ  
          3. นางพรเพ็ญ  อาสนศักดิ์ 
          4. นางประมุข  เอ้ียวสุข  
          5. นางยุพา   จุทอง 
          6. นายพงษพิศาล กังสังข 
          7. นางสาวแพรวพรรณราย  ไชยรักษ 
 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 2566 
              โครงการตามภาระงานประจำ            
                                 โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
   การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
       นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ./สถาบัน (3 – เปาหมาย – กลยุทธหลัก – โครงการ) 
  นโยบาย / ยุทธศาสตร จังหวัด 
  อ่ืน ๆ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
        การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน เปนกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา ซ่ึง
นักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท นั้น เปน
ผูที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากสถานศึกษาที่แตกตางกัน เมื่อเขามาศึกษาในวิทยาลัยเดียวกัน
จำเปนจะตองมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน รูจักรักสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความผูกพันท่ีดีตอกัน 
และนักเรียนนักศึกษาใหมทุกคนจะตองรูและเขาใจเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ หลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน วิธีเรียน การปรับตัว การอยูรวมกับผูอื ่น และแนวทางศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ ดังนั้นการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม เปนกิจกรรมที่มีความสำคัญอยางหนึ่งท่ี
จะตองจัดขึ้นใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรมที่ดี และเปนที่ตองการของสถานศึกษา จึงจัดทำ
โครงการดังกลาวข้ึน 
 

5. วัตถุประสงค  
 5.1 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนนักศึกษากอนเขาศึกษาในสถานศึกษา 
 5..2  เพ่ือสรางความรัก สามัคคี ในสถาบัน  
 5.3 เพ่ือปลุกจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษา ท่ีมีตอครู อาจารย และสถานศึกษา 
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6.  เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ      
     6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 นักเรียนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2566 ไดรับการปฐมนิเทศไมนอยกวา 80%  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
           6.2.1 นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมที ่ดี มีความรักสามัคคี และเปนที่ตองการของครู
อาจารย และสถานศึกษา 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินงาน 

ข้ันตอนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร             
2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการ 
 เพ่ือขออนุมัต ิ

            

3. ดำเนินการตามโครงการ             
 3.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             
 3.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
 3.3 ติดตอวิทยากร             
    3.4 จัดเตรียมเอกสาร             
    3.5 กำหนดวันและเวลาการจัดกิจกรรม             
5. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน             
6. รายงานผลการดำเนินงาน             

   
  7.2  ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ : 15 - 16 พฤษภาคม 2566 
  7.2.2 สถานท่ี : หอประชุมพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท และสวนประวัติศาสตร    
พลเอกเปรมติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร/ และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 71,200 บาท 
 8.1 งบประมาณที่จัดเก็บจากนักเรียนนักศึกษา คนละ 300 บาท จำนวน 100 คน เปนเงิน 
30,000 บาท 
   - คาอาหารกลางวันนักศึกษา จำนวน 100 คน ๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 20,000 บาท 
    - คาอาหารวางนักศึกษา       จำนวน 100 คน ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 10,000 บาท  
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 8.2 งบประมาณท่ีเบิกจายจากสถานศึกษา เปนเงินจำนวน 41,200 บาท 
  - คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
  - คาอาหารกลางวันครู เจาหนาท่ี วิทยากร และวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
จำนวน 70 คนๆ ละ 200 บาท    เปนเงิน 14,000 บาท 
  - คาอาหารวางครู เจาหนาท่ี วิทยากร และวิทยากรพ่ีเลี้ยง  
จำนวน 70 คนๆ ละ 100 บาท  เปนเงิน 7,000 บาท 
  8.3 คาสถานท่ีฝกอบรมสวนประวัติศาสตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท จำนวน 3,000 บาท 
  8.4  คาวัสดุ รวมเปนเงิน 10,000 บาท 
   รวมคาใชจายท้ังส้ินเปนเงิน 71,200 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
       9.1 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดี และเปนท่ีภาคภูมิใจของสถานศึกษา 
       9.2 นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติท่ีดี ตอเพ่ือน ครู อาจารย และสถานศึกษา 
       9.3 นักเรียนนักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีตอเพ่ือนรวมสถานศึกษา 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  10.1 นักเรียนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2566 ไดรับการปฐมนิเทศฯ ไมนอยกวา 80 %   
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 11.1 นักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมที่ดี มีความรักสามัคคีและเปนที่ภาคภูมิใจของครู อาจารย   
และสถานศึกษา 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      12.1 นักเรียนนักศึกษาใหมเขารับการปฐมนิเทศ ไมนอยกวารอยละ 80 
      12.2 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีดี พรอมท่ีจะศึกษาในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
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60. โครงการรณรงคปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา  
ปงบประมาณ  ๒๕๖๖ 

 
๑.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  งานปกครอง 
 
๒.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจำ 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
       การประกันคุณ [ ๑-ตัวชี้วัด-แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ] ท่ี 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา [ ๒-พันธกิจ-กลยุทธ – โครงการ ] 
   นโยบาย/ยทุธศาสตร สอศ./สถาบัน [ ๓-เปาหมาย-กลยุทธหลัก-โครงการ  ] 
   นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด [ ๔- มิติ-ตัวชี้วัด-โครงการ  ] 
   อ่ืน ๆ 
 
 สอดคลองตามนโยบายของ สอศ. ท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ร.บ การศึกษาแหงชาติ  ๒๕๔๒  และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยฯ ตามพันธกิจท่ี 
๗ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ภาวะปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและลบ ซึ่งมีผลสภาพความเปนอยูและ
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอาจมีผลกระทบจากสาเหตุปญหาเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว 
ความเครียด ปญหายาเสพติดฯลฯ ทำใหเปนผลตอสุขภาพจิต จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายท่ี
เกี่ยวของ ในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ความสามารถ มี
คุณธรรม  จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวังไว และเปนไปตามนโยบาย สอศ. 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  และแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยฯ ดังนั้นการใหความรูและ
ตรวจสอบสารเสพติดเปนกิจกรรมที่สำคัญอยางหนึ่ง ซึ่งจะไดนำขอมูลมาใชในการชวยเหลือดูแล
นักเรียนนักศึกษารวมกันระหวางครูและผูปกครอง 
 
๕.  วัตถุประสงค 
     ๕.๑  เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดแกนักเรียนนักศึกษา 
     ๕.๒  เพ่ือตรวจหาสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา 
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๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    ๖.๑  เชิงปริมาณ 
           ๖.๑.๑   ตุลาคม  ๒๕๖๕ –  กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
   ๖.๑.๒  นักเรียนนักศึกษา จำนวน  282  คน 
 
๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     ๗.๑  ระยะเวลาดำเนินงานเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๕ ถึง  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ 
 
 
                เริ่ม 
 
          เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 
 
ใหความรูเก่ียวกับสารเสพติด            จัดกิจกรรมตามโครงการ                   ตรวจสารเสพติดและ
การปองกัน 
 
                ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 
                      สรุปและรายงานผล 
 
 
            สิ้นสุด 
 
 
๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
        เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๓๘,๘๐๐ บาท ไดแก 
     ๘.๑  ชุดตรวจสารเสพติด ชุดๆ ๔๐๐  ชุดละ ๓๐ บาท    
            เปนเงิน  ๑๒,๐๐๐x๒   รวมเปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
     ๘.๒  คาวิทยากร  ๒ คน ๆ 6  ชม. ๆ ๖๐๐ บาท เปนเงิน  ๗,๒๐๐x๒=๗,๒๐๐ บาท 
     ๘.๓  คาวัสดุสำนักงาน ๔,๐๐๐ บาท 
    รวมเปนเงิน  ๓๘,๘๐๐ บาท 
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๙.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
     ๙.๑  เพ่ือลดปญหานักเรียนนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับสารเสพติด 
     ๙.๒  เพ่ือไดชวยกันหาแนวทางรวมกันดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงของนักศึกษา 
 
๑๐.  การติดตาม ( Output)  พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ๑๐.๑  ดูขอมูลจากผลการตรวจสารเสพติด 
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61. โครงการตรวจสุขภาพประจำปของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปการศึกษา 2566 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1. นางสาวธนกร   หวยหอง 
 2. นางสุปราณีย   ธัญญรัตน 
 3. นายกรกช       มณีสวาง 
 
2. ลักษณะโครงการ  
   โครงการตามภาระงานประจำ 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  พันธกิจท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
   ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
    กลยุทธ พัฒนาปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 
4. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ถือเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองคกร สุขภาพท่ีดีจึงเปน
ที่มาของงานที่มีคุณภาพ วิทยาลัยประมงติณสูลานนทใหความสำคัญ ดูแลและใสใจในเรื่องสุขภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนทมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง  
 5.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพประจำปใหแกบุคลากรในสถานศึกษา 
 
6.  เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 ตัวชี้วัด 
  6.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
              จำนวนครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ท่ีเขารับบริการ   
  6.1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
              ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการอยูในระดับดี 
 6.2 เกณฑ 
    ครูและบุคลากรท่ีเขารับบริการตรวจสุขภาพมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
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7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  - ติดตอโรงพยาบาลเพ่ือตรวจสุขภาพประจำป 
  - จัดทำโครงการ  
  - สรปุผลโครงการ 
 7.2 ระยะเวลา ปการศึกษา 2566 
 7.3 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ   20,000 บาท (เบิกจายตามสิทธิ์การรักษา)  
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการตรวจสุขภาพ 
 9.2 บุคลากรทางการศึกษาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการตรวจสุขภาพมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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62. โครงการจัดหายา เครื่องมือและเวชภัณฑจำเปนพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ 2566 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     1. นางสาวธนกร   หวยหอง 
        2. นายกรกช       มณีสวาง 
 

2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
   ประเด็นยุทธศาสตร 2  การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
    กลยุทธ  พัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  

3.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ซึ่งปจจุบันยังคง
ยังมีการติดเชื้ออยางตอเนื่อง การจัดทำโครงการเพื่อรองรับการแพรระบาดของโรคดังกลาวจึงเปน
สิ่งจำเปนและควรจัดหาวัสดุ หรืออุปกรณสำหรับปองกันไวใหพรอมสำหรับการใชงานอยางเพียงพอ 
ซึ่งวัสดุ  อุปกรณสำคัญพื้นฐานที่จำเปนตองเตรียมใหเพียงพอ เชน ยาสามัญประจำบาน เจลลางมือ
แอลกอฮอลแบบไมตองลางออก สบูเหลว แอลกอฮอลสำหรับฉีดพนพื้นผิวสัมผัส หนากากอนามัย 
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจ Antigen Test Kit รวมถึงวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เปนตน 
 

4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพื่อจัดใหมียา เครื่องมือและเวชภัณฑจำเปนพื้นฐานประจำหองพยาบาลอยางเพียงพอ 
ในการบรรเทาอาการเจ็บปวยและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  
 4.2 เพ่ือใหความสะดวกดานสุขภาพกับครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา 
 

5. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 5.1 ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
             5.1.1 มียา เครื่องมือและเวชภัณฑจำเปนพื้นฐานประจำหองพยาบาลอยางเพียงพอ 
ในการบรรเทาอาการเจ็บปวยและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
             5.1.2 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาที่รับบริการ ไดรับความ
สะดวกและมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 5.2 เกณฑ 
    มียา เครื่องมือและเวชภัณฑจำเปนพ้ืนฐานประจำหองพยาบาลท่ีพรอมใหบริการไดตลอดเวลา 
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6.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 6.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 

- จัดทำโครงการ  
- สำรวจราคา 
- ดำเนินการจัดซ้ือ 
- สรุปผลโครงการ 

 6.2 ระยะเวลา  ปงบประมาณ 2566 
 6.3 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ  จำนวน  68,000 บาท 
ท่ี รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย รวม(บาท) หมายเหตุ 
1 หนากากอนามัย (กลองละ 50 ชิ้น) 30 กลอง 70 2,100  
2 เจลลางมือแอลกอฮอล 20 แกลอน 550 11,000  
3 สบูเหลวลางมือ 15 แกลอน 150 2,250  
4 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง 10 เครื่อง 2,000 20,000  
5 ชุดตรวจโควิด 30 ชุด 500 15,000  
6 เอทธิลแอลกอฮอล 2 แกลอน 2,200 4,400  
7 ยาสามัญประจำบาน - - - 10,000  
8 วัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ - - - 4,000  

รวมเปนเงิน    68,750  
**รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 มียา เครื่องมือและเวชภัณฑจำเปนพ้ืนฐานประจำหองพยาบาลอยางเพียงพอ 
 8.2 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาที่รับบริการ ไดรับความสะดวกและมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 

9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
 ติดตามจากครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ท่ีไดใชบริการและบันทึกประวัติการรับบริการ
จากงานสวัสดิการ 
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63. โครงการจัดซ้ือ บำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำดื่ม 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     1. นางสาวธนกร   หวยหอง  
        2. นางสุปราณีย   ธัญญรัตน 
 

2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  พันธกิจท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรเนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ พัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏบิัติงาน 
            มาตรฐานท่ี 5 ขอ 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
    ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 

3.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 น้ำดื่มสะอาดเปนสวัสดิการพื้นฐานที่สำคัญอยางยิ่งสำหรับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 
ดังนั ้นวิทยาลัยฯ จึงควรมีเครื ่องผลิตน้ำดื ่มที ่สะอาด พรอมใหบริการอยางเพียงพอตอจำนวน
ผูรับบริการ 
 

4. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหวิทยาลัยฯ มีเครื ่องผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงตอการใหบริการครู บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา 
 

5.  เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 5.1 ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
             วิทยาลัยฯ มีเครื่องผลิตน้ำดื่มท่ีสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากร 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
             นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจตอการรับบริการอยูในระดับดี 
 5.2  เกณฑ 
 วิทยาลัยฯ มีเครื ่องผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอตอการใหบริการนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 

6.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 6.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  - สำรวจเครื่องทำน้ำเย็นในวิทยาลัย 

 - จัดทำโครงการ ดำเนินการจัดซ้ือ/ซอมบำรุง 
 - สรุปผลโครงการ 
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 6.2 ระยะเวลา ปการศึกษา 2566 
 6.3 สถานท่ี  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
7. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ   
 คาดำเนินการจัดซ้ือ ติดตั้งและซอมบำรุงเครื่องผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่องราคา   50,000  บาท 
  
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  นักเรียนนักศึกษา เจาหนาท่ี และครู-อาจารย ไดรับบริการน้ำดื่มสะอาดอยางเพียงพอ 
 
9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ท่ีไดรับบริการ 
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64. โครงการโภชนาการสำหรับนักเรียนภายใตโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟร ี 
มีอาชีพ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปงบประมาณ 2566 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1. นางสาวธนกร   หวยหอง 
 2. นางสุปราณีย   ธัญญรัตน 
  
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
   กิจกรรมโครงการตามนโยบาย 
 
3.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  เปนโครงการที่ดำเนินการจัดการศึกษาทางดาน
การเกษตรและประมงใหแกวิทยาลัยเกษตรและประมงทั่วประเทศ โดยเปนการใหโอกาสแกเยาวชน
ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนใหไดรับการศึกษา มีการจัดสวัสดิการ ไดแก เรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี 
ใหแกนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
 ปจจุบันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดดำเนินโครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  ซ่ึง
เปนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนในระดับชั้น ปวช.๑ – ๓  ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงโดยบูรณาการทักษะวิชาชีพการเกษตรและประมงของผูเรียน 
 
4. วัตถุประสงค 
 4.1 เพ่ือจัดบริการสวัสดิการดานอาหารใหแกนักเรียนในโครงการจำนวน 3 ม้ือ/วัน 
 4.2 เพ่ือดูแลสุขภาวะของนักเรียนใหถูกตองตามหลักโภชนาการ 
 
5. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 5.1  ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
              นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1-3 ไดบริโภคอาหารครบถวน 3 ม้ือ/วัน 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
              นักเรียนท่ีเขารับบริการจากโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
 5.2  เกณฑ 
     นักเรียนท่ีเขารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการท่ีวิทยาลัยฯ จัดใหในระดับดี 
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6.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 6.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
    1. เสนอโครงการ/ อนุมัติโครงการ 
  2. เริ่มวางแผนการทำโครงงาน 
             3. ดำเนินการตามแผนท่ีไดวางไว 
             4. ประเมินผลโครงการ 
             5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 6.2 ระยะเวลา ปงบประมาณ 2566   
 6.3 สถานท่ี  โรงอาหารปฏิรูป วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
7. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ  (ขออนุมัติ  462,000  บาท) 
 

ท่ี รายการ จำนวน หนวย งบประมาณ 
1 จัดบริการอาหารจำนวน 3 ม้ือ/วัน 

นักศึกษาจำนวน  170 คน 
  462,000   

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 462,000   
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 นักเรียนระดับชั้นปวช. 1-3 จำนวน 35 คน ไดบริโภคอาหารครบถวนจำนวน 3 ม้ือ/วัน 
 8.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1-3 จำนวน  35 คน มีสุขภาวะท่ีมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
 
9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
  ติดตามผลจากนักเรียนปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต 
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65. โครงการเตรียมความพรอมหอพักนักเรียนภายใตโครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ประจำปการศึกษา 2566 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1. นางสาวธนกร   หวยหอง 
 2. นางสุปราณีย   ธัญญรัตน 
  
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  กิจกรรมโครงการตามนโยบาย 
 
3. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 หอพักนักเรียนจำเปนท่ีจะตองมีสภาพท่ีดี มีอุปกรณอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม เพ่ือ
รองรับการเขาพักของนักเรียนโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ซึ่งเปนการลดภาระ
คาใชจายใหกับผูปกครองได และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองในการสงบุตรหลานมาเรียน  
ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนทตามโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงควรจัดใหมีสภาพแวดลอม วัสดุ อุปกรณจำเปนพ้ืนฐานตอการพักอาศัยและมี
ความพรอมตอการใชงานตลอดระยะของการพักอาศัย 
 
4. วัตถุประสงค 
  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของสถานที่และวัสดุ อุปกรณที่จำเปนตอการพักอาศัยของ
นักเรียนในโครงการ 
 
5. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 5.1  ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
              หอพักนักเรียนโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ มีวัสดุ อุปกรณท่ีเพียงพอ
และมีความพรอมตอการใชงานและพักอาศัย 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
              นักเรียนโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ มีความพึงพอใจตอการจัดการ
ดานสถานท่ี และวัสดุ อุปกรณท่ีจัดเตรียมไว 
 5.2  เกณฑ 
    นักเรียนโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพมีความพึงพอใจตอสวัสดิการท่ี
วิทยาลัยฯ จัดใหในระดับดี 
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6. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 6.1 กิจกรรมหรือข้ันตอนการดำเนินการ 
  - สำรวจสถานท่ีและวัสดุ อุปกรณพ้ืนฐานท่ีจำเปน 
  - จัดทำโครงการ ดำเนินการจัดซ้ือ 
  - สรปุและรายงานผลโครงการ 
 6.2 ระยะเวลา ปการศึกษา 2566 
 

7. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 125,000  บาท 
ท่ี รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย งบประมาณ 
1 สายยาง ½ นิ้ว ยาว 20 เมตร 2 เสน 240 400 
2 เครื่องทำน้ำรอน/เย็น 1 เครื่อง 6,500 6,500 
3 ท่ีนอนฟองน้ำหนา 2 นิ้ว ขนาด 3 ฟุต 30 หลัง 2,500 75,000 
4 โตะหนาขาวขนาด 0.75x1.8x0.75 10 ตัว 1,800 17,500 
5 ตูลอคเกอรแบบมีกุญแจ 10 ตู 2,000 20,000 
6 ขันน้ำพลาสติก 20 ใบ 30 600 
 คาวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ    5,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 125,000 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 หอพักนักเรียนโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ มีความพรอมตอการเขาพักอาศัยและ
มีวัสดุ อุปกรณพ้ืนฐานจำเปนท่ีพรอมใชงานอยางเพียงพอ 
 

9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 ติดตามผลจากนักเรียนในโครงการอาชีวะอยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ท่ีพักหอพักของวิทยาลัยฯ  
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66. โครงการปรับปรุงโรงครัว ภายใตโครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
ประจำปการศึกษา 2566 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1. นางสาวธนกร   หวยหอง 
 2. นางสุปราณีย    ธัญญรัตน 
 3. นายกรกช        มณีสวาง 
 
2. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  กิจกรรมโครงการตามภาระงาน 
 
3. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  เปนโครงการที่ดำเนินการจัดการศึกษาทางดาน
การเกษตรและประมงใหแกวิทยาลัยเกษตรและประมงทั่วประเทศ โดยเปนการใหโอกาสแกเยาวชน
ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนใหไดรับการศึกษา มีการจัดสวัสดิการ ไดแก เรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี 
ใหแกนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
ปจจุบันวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดดำเนินโครงการอาชีวะ อยูประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ  ซ่ึงเปน
การจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนในระดับชั้น ปวช.๑ – ๓  และเพื่อเตรียมความพรอมของการ
บริการดานอาหารใหแกเด็กนักเรียนในโครงการฯ จึงไดดำเนินการเพื่อเขียนโครงการใหสอดคลองกับ
ภาระงาน 
 
4. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของสถานท่ีและวัสดุ อุปกรณท่ีจำเปนตอการใชบริการโรงอาหาร 
 
5. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 5.1  ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
               โรงครัวมีจำนวนโตะ  วัสดุอุปกรณสำหรับการประกอบอาหาร และบริโภคท่ี
เพียงพอตอการใหบริการ  
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
              ผูเขารับบริการจากโรงครัวมีความพึงพอใจตอการจัดการดานสถานที่ และวัสดุ 
อุปกรณท่ีจัดเตรียมไว 
 5.2  เกณฑ 
   ผูเขารับบริการในโรงครัวมีความพึงพอใจตอการเขารับบริการอยูในระดับดี 
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6. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 6.1 กิจกรรมหรือข้ันตอนการดำเนินการ 
  - สำรวจสถานท่ีและวัสดุ อุปกรณท่ีจำเปน 
  - จัดทำโครงการ ดำเนินการจัดซ้ือ 
  - สรปุและรายงานผลโครงการ 
 6.2 ระยะเวลา ตลอดปการศึกษา 
 
7. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 80,000  บาท 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงอาหารวิทยาลัยฯ มีความพรอมตอการเขาใชบริการและเปนไปตามมาตรการเวนระยะหาง 
 
9. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 ติดตามผลจากผูเขารับบริการโรงอาหารของวิทยาลัยฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(206) 

67. โครงการติดตามภาวะผูมีงานทำท่ีเขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอ 
ของผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2565 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 1. นางสาวปยรัตน เพชรรัตน 
             2. นางพชรภัทร สุธารักษ  
             3. นางประมุข เอ้ียวสุข 
            4. นางสาวแพรวพรรณราย  ไชยรักษ  
 
2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 2566 
               โครงการตามภาระงานประจำ            
                                 โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
   การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.8 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
        นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ./สถาบัน (3 – เปาหมาย – กลยุทธหลัก – โครงการ) 
   
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษานั้น มีเปาหมายหลักในการผลิตนักศึกษาเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถิ่น รวมถึงการเขาศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้น ดังนั้นวิทยาลัยประมงติณสูลานนทโดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานไดมีโครงการติดตาม
ภาวะผูมีงานทำท่ีเขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา เพ่ือท่ีจะนำขอมูลท่ีไดรับ
จากผู สำเร็จการศึกษาและผลการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึกษาตอ หรือผูรับบริการ ในแตละปเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพของการเรียน  
การสอนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานหรือสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
5. วัตถุประสงค 
   5.1 เพ่ือสำรวจขอมูลภาวะผูมีงานทำท่ีเขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปการศึกษา 2565 
 5.2 เพื ่อสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาตอ หรือ
ผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปการศึกษา 
2565 
   5.3 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลของผูสำเร็จการศึกษา และผลการสำรวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาตอ หรือผูรับบริการ เปนขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยฯในการ
นำไปใชปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมาก
ยิ่งข้ึน 
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สามารถติดตามการเขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาได 
ไมนอยกวารอยละ 80  
  6.1.2. สถานประกอบการ หนวยงาน หร ือสถานศึกษาหรือผู ร ับบร ิการ ส งข อมูล 
ผลการสำรวจความพึงพอใจกลับวิทยาลัยฯ ไมนอยกวารอยละ 50 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ผูสำเร็จการศึกษาไดตอบกลับขอมูลมายังวิทยาลัยฯ ไดครบถวนตามแบบสำรวจ 
  6.2.1. สถานประกอบการ หนวยงาน หรือกลุ มสถานศึกษา หรือกลุ มผ ู ร ับบริการได 
ตอบกลับขอมูลมายังวิทยาลัยฯ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ไมต่ำกวารอยละ 70  
   
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 รายละเอียดกิจกรรม 
      7.1.1 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
      7.1.2 รวบรวมรายชื่อและที่อยู / เบอรโทรศัพท / e-mail /Line ของผูสำเร็จการศึกษา 
      7.1.3 สำรวจขอมูลทางโทรศัพท / e-mail / Line / จัดสงแบบติดตามผูสำเร็จการศึกษา 
ไปตามท่ีอยูท่ีรวบรวมได  
      7.1.4 จัดสงแบบสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา 
ตามท่ีอยูของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาท่ีรับผูสำเร็จการศึกษา 
      7.1.5 สรุปผลการดำเนินงาน 
 7.2 ระยะเวลา/สถานท่ี 
      7.2.1  ระยะเวลา พฤษภาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 
      7.2.2  สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท ไดแก 

รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 
งบดำเนินงาน      

คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ      
 - คาตอบแทน เชน คาตอบแทนปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ คาเบ้ียเลี้ยงประชุมกรรมการ ฯลฯ 

- - - 5,000 

 - คาใชสอย  - - - 5,000 
 - วัสดุสำนักงาน  - - - 5,000 

   คาสาธารณูปโภค เชน      
 คาไฟฟา คาน้ำประปา คาโทรศัพท  
คาไปรษณีย คาบริการดานสื่อสารและโทรคมนาคม 

- - - 5,000  

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ - - - 20,000 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ไดทราบขอมูลภาวะผูมีงานทำที่เขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปการศึกษา 2565 
          9.2  ไดทราบผลการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผูรับบริการตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงานหรือสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     10.1 สามารถติดตามภาวะผูมีงานทำท่ีเขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
ของว ิทยาล ัยประมงต ิณส ูลานนท   ประจำป การศ ึกษา 2565 ได  ไม น อยกว าร อยละ 80 
     10.2 สามารถเก็บขอมูลผลการสำรวจความพึงพอใจไดไมนอยกวารอยละ 50 ของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน หรอืสถานศึกษาหรือผูรับบริการ  
 
11. ผลผลิต (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
    11.1 ไดทราบรายละเอียดขอมูลของผูมีงานทำที่เขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอของผูสำเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปการศึกษา 2565 
    11.2 ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯใหตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานหรือสถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
 
12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ติดตามขอมูลผูสำเร็จการศึกษาที่เขาสูตลาดแรงงานและการศึกษาตอในระยะเวลา 1 ปหลัง
สำเร็จการศึกษา และประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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68. โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

๑.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  งานปกครอง 
 
๒.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
             โครงการตามภาระงานประจำ 
             โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 สอดคลองตามนโยบายของ สอศ.และประกันคุณภาพตามมาตรฐานท่ี  ๓  ตัวบงชี้ท่ี ๓.๖ 
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนานักเรียนนักศึกษาเปนบุคคลท่ีมีศักยภาพในสังคม  ทั้งรางกายและจิตใจสามารถ
ดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข ในสถานการณของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซ่ึงสภาพสังคม
ในปจจุบันสงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ดังนั้นในการพัฒนานักเรียนนกัศึกษา  จึงจำเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
  นอกจากนี้ พ.ร.บ.การศึกษา ๒๕๕๗  ไดกำหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา
ตองเปนไป  เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  (มาตรา ๖)  
และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสำคัญแกผ ู  เร ียนทุกคน  โดยยึดหลักวาทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุดตองสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพ (มาตรา ๒๒) ดังนั้นในการจัดการศึกษาจึงตองเนนความรู
และคุณธรรม ทั้งทักษะในการประกอบอาชีพอยางมีความสุข  และดำรงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 
๒๓ ขอ ๕)  ท้ังนี้ตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  อีกท้ังผูเรียนสามารถนำความรูมาประยุกต
ในการแกปญหา คิดเปน  ทำเปน  โดยเฉพาะนักศึกษา  ครู  และผูปกครองเพ่ือพัฒนาผูเรียนเต็ม
ศักยภาพ 
  ดังนั้นการติดตอประสานงานกับผูปกครองจึงมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับการดูแลและ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
 
๕.  วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพื่อศึกษาขอมูลพื ้นฐานของนักเรียนนักศึกษาและรวมทำแบบประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษาท่ีอยูในความปกครอง 
      ๕.๒  เพ่ือรวมดูและและชวยเหลือนักศึกษา 
      ๕.๓  เพ่ือผูปกครองไดรับทราบขอมูลพัฒนาการของนักศึกษาอยางนอยปการศึกษาละ  2  ครั้ง 
      ๕.๔  เพ่ือสานสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครอง  โดยมีเครือขายผูปกครอง 
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๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          ๖.๑  เชิงปริมาณ 
                   ๖.๑.๑  ผูปกครองนักเรียนนักศึกษาเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 
         ๖.๑.๒  ผูปกครองเครือขายเขาประชุมรอยละ 100 
                   ๖.๑.๓  ครูท่ีปรึกษาและผูท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมรอยละ 100 
     ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เกณฑการประเมินระดับ 
              - ผูปกครองนักเรียนนักศึกษา ไดรับรูขาวสารจากครูท่ีปรึกษา และเขาใจเปนอยางดี 
 

๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
      ๗.๑  ระยะเวลาดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน  2565 ถึง กุมภาพันธ  2566                 
              เริ่ม 
 
 
                            เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 
 
ไดเขารวมการจัดกิจกรรมและ                      จัดกิจกรรมตามโครงการ                 ประชุม 
ผูปกครองรวมรับทราบขอมูลนักเรียน 
นักศึกษา 
          ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
 

         สรุปและรายงานผล 
 
 
                            สิ้นสุด 
 
 
๘.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
      จากเงิน  งบประมาณเปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๓๒,880.-บาท ไดแก 
      ๘.๑  คาไวนิล (ประชุมผูปกครอง) ๒ ผืน จำนวน ๒,๘๘๐.- บาท 
      ๘.๒  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของครูและเจาหนาที่ จำนวน   ๒๘,๐๐๐.-บาท 
(ประชุม ๒ ครั้ง) 
     ๘.๓  คาวัสดุ จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท 
                                                 รวมเปนเงินท้ังหมด   ๓๒,๘๘๐  บาท 
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๙.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
          ๙.๑  ผู ปกครองไดเขารวมการาจัดกิจกรรมและรวมรับทราบขอมูลนักศึกษาไมต่ำกวา 
รอยละ 80 
          ๙.๒ นักศึกษามีสภาพรางกายจิตใจและสติปญญาในการแกไขปญหาดำรงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
 
๑๐.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
      ๑๐.๑  ประเมินผลจากแบบสอบถามโครงการ 
     ๑๐.๒  หาขอมูลจากการลงทะเบียนของผูปกครอง 
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69. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ   1. นางสาวปยรัตน  เพชรรัตน 
            2. นางพชรภัทร สุธารักษ  
            3. นางประมุข เอ้ียวสุข  
            4. นางสาวแพรวพรรณราย ไชยรักษ 
 
2. ลักษณะโครงการ           โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 2566 
               โครงการตามภาระงานประจำ            
                                  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

   การประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

       นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ./สถาบัน (3 – เปาหมาย – กลยุทธหลัก – โครงการ) 
   นโยบาย / ยุทธศาสตร จังหวัด 
   อ่ืน ๆ  
  
4. หลักการและเหตุผล 
  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะตอง
เขาสูตลาดแรงงานเพื่อประกอบอาชีพหรือเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นการจัดโครงการปจฉิม
นิเทศจึงเปนกิจกรรมที่มีความสำคัญอยางหนึ่งที่จะตองจัดใหแกนักเรียนนักศึกษากอนจะสำเร็จ
การศึกษา เพื ่อเปนการใหความรู ความเขาใจกอนเขาสู ตลาดแรงงานและเห็นความสำคัญของ
พฤติกรรมที่ดี ทางงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจึงไดจัดทำโครงการปจฉิมนิเทศผูสำเร็จ
การศึกษาข้ึน ซ่ึงเปนโครงการท่ีดำเนินการมาเปนประจำทุกปการศึกษา 
 
5. วัตถุประสงค  
 5.1 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาตอใหแกนักเรียนนักศึกษา ที่มีความประสงคจะเขาศึกษาตอใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
 5.2 เพ่ือสรางความม่ันใจในตนเองใหแกนักเรียนนักศึกษา ท่ีกำลังจะออกสูตลาดแรงงาน 
 5.3 เพื่อเปนการใหความรูและเสริมสรางความเขาใจแกนักเรียนนักศึกษา กอนที่จะเขาสู
ตลาดแรงงาน และเห็นความสำคัญของการมีพฤติกรรมท่ีดี 
 
 
 



(213) 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1 นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 เขารับการปจฉิม
นิเทศไมนอยกวา 80%    

       6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเร ียนนักศึกษา มีความรู  ความเขาใจกอนเขาส ู ตลาดแรงงาน และเห็น
ความสำคัญของการมีพฤติกรรมท่ีดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

    
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินงาน 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตร 

            

2. เขียนโครงการ/เสนอ
โครงการเพ่ือขออนุมัติ 

            

3. ดำเนินการตามโครงการ             
 3.1 ติดตอวิทยากร             
 3.2 จัดเตรียมเอกสาร             
 3.3 แตงตั้ง
คณะกรรมการ 

            

 3.4 ประชุม
คณะกรรมการ 

            

3.5 กำหนดวันและเวล
ในการจัดกิจกรรม 

            

4. สรุปประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

            

5. รายงานผล 
การดำเนินงาน 

            

  
  7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ : 24 มีนาคม 2566 
  7.2.2 สถานท่ี : หองประชุมแสมบาน อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 15,000 บาท ไดแก  
  8.1 คาอาหารวาง นักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 150 คน  
   เปนเงินจำนวน 3,750 บาท 
  8.2 คาอาหารวาง คณะผูบริหารและคณะครู จำนวน 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 50 คน 
    เปนเงินจำนวน 1,750 บาท 
  8.3 คาตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
    เปนเงินจำนวน 1,800 บาท 
  8.4 คาทำซุมปจฉิมนิเทศ จำนวน 4 ซุมๆ ละ 500 บาท เปนเงินจำนวน 2,000 บาท 
  8.5 คาทำปายไวนิล  จำนวน 1 ปาย เปนเงินจำนวน 1,500 บาท 
  8.6 คาใชจายอ่ืน ๆ เปนเงินจำนวน 4,200 บาท 
    รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 15,000 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
       9.1 นักเรียนนักศึกษามีขอมูลและเกิดความมั่นใจในตนเองตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
สาขาวิชาท่ีตนเองชื่นชอบและถนัด 
       9.2 นักเรียนนักศึกษามีความพรอมท่ีจะออกสูตลาดแรงงานหลังจากสำเร็จการศึกษา 
  
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 นักเรียนนักศึกษาที ่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 เขารับการปจฉิมนิเทศ  
ไมนอยกวา 80%    
  
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 นักเรียนนักศึกษา มีความรู  ความเขาใจกอนเขาสู ตลาดแรงงานและเห็นความสำคัญของ
พฤติกรรมท่ีดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
       12.1 นักเรียนนักศึกษาที ่จะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 ผานการปจฉิมนิเทศ 
ไมนอยกวา รอยละ 80 และเขารวมการปจฉิมนิเทศเต็มเวลา 
       12.2 นักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา มีความรู และคุณธรรม พรอมที่จะออกไปทำงาน
รวมกับสังคมอยางมีความสุขเปนพลเมืองท่ีดีของชุมชนและสังคมตอไป 
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70. โครงการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานบุคลากร 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
       วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) พันธกิจท่ี  ๔ 
บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้
ท่ี ๓.๑๐  
   อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและ
มีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแตการบริหารงานของผูบริหารและการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม”ในหนวยงาน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะทอนไดจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกำหนดใหหนวยงานภายใน
สังกัดตองเขารับการประเมิน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดเล็งเห็นความสำคัญของ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย
มุงหวังใหสถานศึกษา ไดมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อใหเกิด



(216) 

ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา และใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียของวิทยาลัย และเปนการลด
โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนไดเขาใจรายละเอียดและเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 5.2 สถานศึกษารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เขารับฟงการบรรยาย รอยละ 80 มี
ความรูความเขาใจ ในการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
   6.2.3 สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ระดับผล
คะแนน 75.00-84.99 ระดับ B  
 

 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1จัดทำคำสั่งและประชุมคณะทำงาน 
  7.1.2 วางแผน/กำหนดวันเวลาในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ 
  7.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
 7.2 ระยะเวลา/สถานท่ี 
  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 ณ  หองประชุมศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  21,100 บาท  ไดแก 
  8.1 คาวิทยากร  1 คน จำนวน 6 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 600 บาท จำนวนเงิน 3,600 บาท 
  8.2 คาอาหารวาง จำนวน 2 ม้ือๆละ 35 บาท จำนวน 70 คน จำนวนเงิน 4,900 บาท 
  8.3 คาอาหารกลางวัน จำนวน 1 มือๆละ 80 บาทจำนวน 70 คน จำนวนเงิน 5,600 บาท 
  8.4 คาถายเกสารเขาเลม    จำนวนเงิน  2,000 บาท 
      8.5 คาวัสดุ       จำนวนเงิน  5,000 บาท  
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับเกิดความตระหนักและใหความสำคัญใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 9.2 สารสนเทศที่ไดจากผลการประเมินไปนำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 9.3 สาธารณชนมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
 10.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เขารับฟงการบรรยาย รอยละ 80 มีความรู
ความเขาใจ ในการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 10.2 สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ระดับผล
คะแนน 75.00-84.99 ระดับ B 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 11.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับเกิดความตระหนักและใหความสำคัญใน
การปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 11.2 สารสนเทศที่ไดจากผลการประเมินไปนำไปจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 11.3 สาธารณชนมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 แบบสอบถามการดำเนินโครงการ 
 12.2 ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา 
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71. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนา  
(Organization Development : OD) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานบุคลากร 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ)         
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
       วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) พันธกิจท่ี  1 
ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีใหมีคุรภาพสูสมาตรฐานสากล   
   ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้
ท่ี ๓.๑๐  
   อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานขิงองคกรใหมีชื ่อเสียงและเปนที่ยอมรับวามี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมไดภายใตมาตรฐานระบบคุณภาพท่ีมีการรับรอง “คน” จึงเปนปจจัยท่ีมี
ความสำคัญจำเปนอยางยิ่งตอความสำเร็จของการพัฒนา ใหเกิดความรู ความเขาใจ และขึ้นอยูกับ
ประสบการณของแตละบุคคลแตประเด็นปญหาในปจจุบันคือการพัฒนาทัศนคติและจิตสำนึกในการ
ทำงานทุมเทและรักองคกร การสรางจิตสำนึกในการทำงานโดยเฉพาะดานการบริการที่เปนเรื ่อง
เก่ียวกับอารมภและกลไกการทำงานของจิตใจ ซ่ึงมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการ
นำทักษะมาประยุกตใชในการทำงานดานบริการตามบทบาทหนาที่ที ่ไดรับมอบหมาย เพราะหาก
บุคลากรขาดจิตสำนึกในการอุทิศตนใหกับองคกรก็ยอมทำใหขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทำงานภายในองคกร 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จึงไดตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรตองไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน จึงไดจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
การพัฒนา (Organization Development : OD) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทำงานเปนทีมมากยิ่งข้ึน 
 5.2 เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาดานอารมณ ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน มีการสื่อสารท่ีดีภายใน
องคกร 
 5.3 เพื่อใหบุคลากรมีพลังในการทำงานอยางมีความสุข มีทัศนคติตองาน ผูบริหาร หัวหนางาน 
เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ เห็นแกประโยชนสุขของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน เขารวมอบรมเชิง 
ปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพ่ือการพัฒนา  (Organization 
Development : OD) 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ท่ีเขารับฟงการอบรม รอยละ 80 มี 
พลังในการทำงานอยางมีความสุข มีทัศนคติตองาน ผูบริหาร หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ 
เห็นแกประโยชนสุขของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1จัดทำคำสั่งและประชุมคณะทำงาน 
  7.1.2 วางแผน/กำหนดวันเวลาในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ 
  7.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
 7.2 ระยะเวลา/สถานท่ี 
  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 ณ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  200,000 บาท  ไดแก 
 8.1 คาวิทยากร 2 คน จำนวน 18 ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 1,200 บาท จำนวนเงิน 43,200 บาท 
 8.2 คาอาหารวาง จำนวน 6 ม้ือๆละ 50 บาท จำนวน 70 คน  จำนวนเงิน 21,000 บาท 
 8.3 คาอาหาร จำนวน 3 วันๆละ 240 บาทจำนวน 70 คน จำนวนเงิน 50,400 บาท 
 8.4 คาถายเอกสารเขาเลม     จำนวนเงิน  3,000 บาท 
 8.5 คาวัสดุ        จำนวนเงิน  16,400 บาท 
 8.6 คาเชาเหมารถ จำนวน 3 วันๆละ 15,000 บาท  จำนวนเงิน 45,000 บาท 
      8.7 คากระเปาหรือสิ่งท่ีบรรจุเอกสาร จำนวน 70 ใบๆละ 300 บาท จำนวนเงิน 21,000 บาท
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุงม่ันและอุทิศตนในการทำงานมากข้ึน 
 9.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีพลังในการทำงานอยางมีความสุข มีทัศนคติตอ
งาน ผูบริหาร หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ เห็นแกประโยชนสุขของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
 ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ท่ีเขารับฟงการอบรม รอยละ 80 มีพลังในการทำงาน
อยางมีความสุข มีทัศนคติตองาน ผูบริหาร หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ เห็นแก
ประโยชนสุขของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 11.1ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาดานอารมณ ยอมรับฟงความคิดเห็น
ผูอ่ืน มีการสื่อสารท่ีดีภายในองคกร 
 11.2 มีการทำงานเปนทีมมากยิ่งข้ึน  
 11.3 สาธารณชนมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 แบบสอบถามการดำเนินโครงการ 
 12.2 ระดบัผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา 
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72. โครงการเตรียมความพรอมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) 
ของขาราชการครู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานบุคลากร 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ)        
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
      วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) พันธกิจท่ี  2 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการองคกร 

  ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มาตรฐานท่ี 2 ดานจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 2.4 
การนำนโยบายสูการปฏิบัติ  
  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  จากที ่สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีมติกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงครูใหม ซ่ึงมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) มาใช
เปนสวนหนึ่งในการประเมิน ทำใหรูปแบบการประเมินที่เคยเปนมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
กลายเปนเรื่องสำคัญท่ีขาราชการครูท้ังระบบจะตองตื่นตัวและทำความเขาใจในเรื่องนี้อยางเรงดวน  
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดเล็งเห็นความสำคัญของ การประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal : PA) เพ่ือใหขาราชการครูไดดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด งาน
บุคลากรจึงขอจัดทำโครงการเตรียมความพรอมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal : PA) ของขาราชการคร ูประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกและใหบริการขาราชการครูและผูบรหิารสถานศึกษา ในการจัดทำ PA  
 5.2 เพื ่อนิเทศ ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) ของ
ขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ขาราชการครูและผู บริหารสถานศึกษา จำนวน  34 คน ไดรับการนิเทศ ติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  ขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา จำนวน  34  คน ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal : PA) 

     
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 

7.1.1จัดทำคำสั่งและประชุมคณะทำงาน 
7.1.2 วางแผน/กำหนดวันเวลาในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ 

  7.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
 7.2 ระยะเวลา/สถานท่ี 
  พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 ณ  หองประชุมศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  5,000 บาท  ไดแก 
 8.1 คาเดินทางคณะกรรมการประเมิน    จำนวนเงิน 3,000 บาท 
 8.2 คาวัสดุ         จำนวนเงิน 2,000 บาท  
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 ขาราชการครูและผูบริหารนำผลจากการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามบันทึก 
ขอตกลง 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
 ขาราชการครูและผูบริหาร จำนวน 34 คน จัดทำแผนพัฒนาตนเองตามขอตกลง 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 ขาราชการครูและผูบริหาร ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 แบบสอบถามการดำเนินโครงการ 
 12.2 ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา 



(223) 

73. โครงการ จัดหา พัฒนาครูและบุคลากรวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานบุคลากร 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ)        
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
       วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) พันธกิจท่ี  2 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

   ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มาตรฐานท่ี 2 ดานจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 2.4 
การนำนโยบายสูการปฏิบัติ  
   อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาเปนกระบวนการที่ทำใหมนุษสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน  และบุคคลที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาดังกลาวก็คือครู
นั่นเอง เพราะครูเปนผูที่มีหนาที่สรางประสบการณการเรียนรู และการพัฒนาโดยรอบใหเกิดในตัว
ผูเรียน เพื่อใหมีความรูความสามารถและประสบการณในเชิงวิชาการ นำไปสูการมีสภาพชีวิตความ
เปนอยูที ่ดีขึ ้น รวมทั้งการดำรงตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพจึงยอมตองพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเปนครู ปญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของครูในปจจุบัน คือการปฏิบัติหนาที่อื่นๆตามนโยบาย ตามภารกิจของสถานศึกษา หรือแมกระท่ัง
การปฏิบัติงานธุรการดานตางๆของสถานศึกษาที่มากเกินภาระหนาที่สอน ทำใหการเตรียมการสอน
และการปฏิบัติการสอนขาดประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาวจึงมีความจำเปนตอง
ไดรับการจัดหาบุคลากรฝายสนับสนุนท้ังในสวนของงานสอน งานอาคารสถานท่ี งานธุรการใหมีความ
เพียงพอท่ีจะบรรเทาภาระงานของครูไดระดับหนึ่ง เพ่ือใหครูผูสอนไดปฏิบัติงานสอนไดอยางเต็มเวลา
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 



(224) 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อจัดหาบุคลากรทั้งทางดานงานสอน บุคลากรฝายสนับสนุนมาปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
ของวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือลดภาระงานอ่ืนๆของครูทำใหครูมีเวลาในการสอนท่ีมากข้ึน 
 5.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอนของครู 

 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 มีการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ครูผูสอนท่ีสอนตรวตามวุฒิ จำนวน 5 ราย 
  6.1.2 มีการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีธุรการ จำนวน 5 ราย 
  6.1.3 มีการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีงานอาคารสถานท่ี จำนวน 9 ราย 
  6.1.4 มีการจางบุคลากรเพ่ือปฏิบัติพนักงานขับรถยนต จำนวน  1 ราย 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก 
   6.2.3 ครูมีภาระงานอ่ืนท่ีลดนอยลงทำใหสามารถมีเวลาในการพัฒนาตนเองและสงผลตอมี
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 

7.1.1 จัดทำคำสั่ง/สัญญาจาง 
7.1.2 ดำเนินงานตามโครงการ 

 7.2 ระยะเวลา/สถานท่ี 
  ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ณ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,422,320 บาท  ไดแก 
 8.1 คาจางครูพิเศษสอน  5 คน เดือนละ 12,000 บาท   จำนวนเงิน 720,000 บาท 
 8.2 คาจางลูกจางรายเดือน เดือนละ 10,400 บาท จำนวน 4 คน จำนวนเงิน 499,200 บาท 
 8.3 คาจางลูกจางรายเดือน เดือนละ 9,300 บาท จำนวน 1 คน จำนวนเงิน 111,600 บาท 
 8.4 คาจางลูกจางรายเดือน เดือนละ 8,300 บาท จำนวน 2 คน จำนวนเงิน 199,200 บาท 
 8.5 คาจางลูกจางจางเหมา เดือนละ 7,300 บาท จำนวน 7 คน จำนวนเงิน 613,200 บาท  
 8.6 คาจางลูกจางจางเหมา เดือนละ 8,300 บาท จำนวน 1 คน จำนวนเงิน 99,600 บาท  
 8.7 คาจางลูกจางจางเหมา เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 คน จำนวนเงิน 108,000 บาท  
 8.8 คาประกันสังคม         จำนวนเงิน 71,520 บาท 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก 
 9.2 ครูมีภาระงานอ่ืนท่ีลดนอยลงทำใหสามารถมีเวลาในการพัฒนาตนเองและสงผลตอมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
 10.1 วิทยาลัยมีครูผูสอนท่ีตรงตามวุฒิ 
 10.2 วิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือปฏิบัติงานอ่ืนๆตามนโยบาย งานตามภารกิจ งาน
ธุรการของสถานศึกษา 

 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  

วิทยาลัย มีอัตรากำลังเพ่ือรองรับและสนับสนุนการปฏบัติงานของวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  12.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  12.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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74. โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหผูเรียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานบุคลากร 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ)        
  นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ) ................................................................ 
      วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ: พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ) พันธกิจท่ี  2 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

  ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ: มาตรฐานท่ี/ดาน) มาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท มาตรฐานท่ี 2 ดานจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ท่ี 2.4 
การนำนโยบายสูการปฏิบัติ  
  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยสภาพในปจจุบันสถานศึกษา มีบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของสถานศึกษา ทำใหครูตองปฏิบัติหนาที่เปนธุรการของงานประจำตางๆ อาทิงานทะเบียน 
งานวัดผล งานบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ เปนตน สงผลใหครูมีประสิทธิภาพในการสอนลดนอยลง
เนื่องจากครูมีภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอนท่ีเพ่ิมข้ึน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาวจึงมีความจำเปนตอง
ไดรับการจัดหาบุคลากรฝายสนับสนุนเพ่ือคืนครูใหนักเรียน เพ่ือใหครูผูสอนไดปฏิบัติงานสอนไดอยาง
เต็มเวลาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือจัดหาบุคลากรฝายสนับสนุนมาปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือลดภาระงานอ่ืนๆของครูทำใหครูมีเวลาในการสอนท่ีมากข้ึน 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วิทยาลัยฯ มีอัตราจางบุคลากรฝายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก 
   6.2.2 วิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 

7.1.1จัดทำคำสั่งและประชุมคณะทำงาน 
7.1.2 พิจารณาบุคลากรในการไดรับคาจางตามงบประมาณ 

 7.1.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
 7.2 ระยะเวลา/สถานท่ี ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ณ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
  เปนเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท้ังสิ้น  117,600 บาท  
ไดแก คาตอบแทน  1 คน อัตราเดือนละ 9,800 บาท  จำนวนเงิน  117,600 บาท 
       
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 ครูมีความสะดวกในการดำเนินงานทางการจัดพิมพเอกสารท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
 วิทยาลัยมีเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนในการดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายสนับสนุน 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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75. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในวิทยาลัย 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     หนวยงาน : งานอาคารสถานท่ี 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/พันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  
  ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

5.1 อาคารสานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำหรับวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เปนสิ่งสำคัญและชวย
สงเสริมในการเรียนรูให ผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การซอมแซม
อาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ 
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช
อาคารสถานท่ีตางๆ ในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน สภาพของอาคาร เรียนตองมีความแข็งแรง
ทนทาน และพรอมใชงาน จึงตองดำเนินการจัดทำโครงการดังกลาว เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามบริบทตางๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  
  ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำเปนจะตองซอมแซม พัฒนา ปรับปรุงใหพรอมใชงาน เกิด
ความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความตองการของวิทยาลัย และชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
สงผลใหโรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหอาคารสถานท่ี อาคารประกอบและสิ่งแวดลอม สิ่งอำนวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ
ใหสะอาด รมรื่น ปลอดภัย และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือใหสภาพหองเรียนและอาคารสถานท่ีไดรับการดูแลพรอมใชงานอยูเสมอ  
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ภูมิทัศนภายในวิทยาลัย ฯ มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ การจัดการเรียนรู 
  6.1.2 ปายโครงเหล็กประชาสัมพันธจำนวน 2 ปาย 
  6.1.3 จางเหมางานตัดหญาจำนวน 1 งาน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือตอ การจัดการเรียนรู  
  6.2.2 อาคารเรียนและสถานที ่ต างๆภายในวิทยาลัย อยู ในสภาพดีและพรอมใชงาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

6.2.3 วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 

7.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
7.1.2 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ 

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี  ดำเนินโครงการระหวางเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 270,000 บาท  ไดแก  
 - วัสดุและอุปกรณบำรุงรักษาเครื่องตัดหญาและอุปกรณอ่ืน ๆ 160,000 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 วิทยาลัยมีสภาพแวดลอมที่สะอาด สวยงาม รมรื่น เอื้อตอการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียน 
ทุกคนเกิดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.2 สิ่งแวดลอมบริเวณอาคารเรียน มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพรอมใชงานกิจกรรมตางๆ 
ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใชแหลงเรียนรูทั ้งหมดภายในวิทยาลัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย สะอาด รมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอ การจดัการเรียนรู 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  ภูมิทัศนภายในวิทยาลัย ฯ มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ การจดัการเรียนรู 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1  เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2  ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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76. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 

1. บุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     หนวยงาน : งานอาคารสถานท่ี 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/พันธกิจ/ประเดน็
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ ดานปจจัยพ้ืนฐาน  
   5.1 อาคารสานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำหรับวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เปนสิ่งสำคัญและชวย
สงเสริมในการเรียนรูให ผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การซอมแซม
อาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ 
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช
อาคารสถานท่ีตางๆ ในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน สภาพของอาคาร เรียนตองมีความแข็งแรง
ทนทาน และพรอมใชงาน จึงตองดำเนินการจัดทำโครงการดังกลาว เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามบริบทตางๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  
  ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำเปนจะตองซอมแซม พัฒนา ปรับปรุงใหพรอมใชงาน เกิด
ความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความตองการของวิทยาลัย และชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
สงผลใหโรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
 

8 วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อใหอาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู การปฏิบัติงานของบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพื่อใหสภาพหองเรียน หองปฏิบัติงาน และอาคารสถานที่ไดรับการดูแลพรอมใชงาน 
อยูเสมอ  
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6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

อาคารเรียนและสถานท่ี ภายในวิทยาลัย ฯ จำนวน 15 อาคาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 อาคารเรียนและสถานที ่ต างๆ ภายในวิทยาลัย อยู ในสภาพดีและพรอมใชงาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

6.2.3 วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  7.1.2 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ 

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี ดำเนินโครงการระหวางเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 400,000 ขอถัวเฉลี่ย

จายจริงทุก
รายการ 

2 วัสดุอุปกรณในการซอมแซม  100,000 
รวมเปนเงิน (หาแสนบาทถวน) 500,000 

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 วิทยาลัยมีอาคารเรียน และอาคารประกอบ เอื้อตอการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียน ทุกคน
เกิดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพรอมใชงานกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใชแหลงเรียนรูทั ้งหมดภายในวิทยาลัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัยมีสภาพอาคารและสถานท่ี อยูในสภาพสมบูรณและมีคุณภาพมากข้ึน จำนวน 15 อาคาร 
 

11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  มีความปลอดภัย และพรอมใชงานกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 เครื่องมือประเมินผล: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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77. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     หนวยงาน : งานอาคารสถานท่ี 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/พันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ ดานปจจัยพ้ืนฐาน  
   5.1 อาคารสานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
    
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำหรับวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เปนสิ่งสำคัญและชวย
สงเสริมในการเรียนรูให ผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การซอมแซม
อาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ 
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช
อาคารสถานท่ีตางๆ ในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน สภาพของอาคาร เรียนตองมีความแข็งแรง
ทนทาน และพรอมใชงาน จึงตองดำเนินการจัดทำโครงการดังกลาว เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามบริบทตางๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  
  ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำเปนจะตองซอมแซม พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให
พรอมใชงาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความตองการของวิทยาลัย และชุมชนในการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสงผลใหวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหมีระบบสาธารณูปโภคท่ี ปลอดภัย พรอมใชงานอยูอยางเสมอ 
 5.2 เพื่อบริการระบบสาธารณูปโภคที่ดีใหกับคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายใน
วิทยาลัย อยางท่ัวถึง 
 
6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการใหบริการเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภค อยางนอยรอยละ 80 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผูปกครองมีความพึงพอใจในการใหบริการเกี่ยวกับ
ระบบสาธารณูปโภค 

6.2.3 บริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีใหกับคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายใน
วิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  7.1.2 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ 

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี ดำเนินโครงการระหวางเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 ปรับปรุงระบบไฟฟา  50,000 ขอถัวเฉลี่ย

จายจริงทุก
รายการ 

2 ปรับปรุงระบบประปา 50,000 
3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 50,000 

รวมเปนเงิน (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 150,000 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ  
 9.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพรอมใชงานกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใชแหลงเรียนรูทั ้งหมดภายในวิทยาลัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจในการใหบริการเกี ่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค อยางนอยรอยละ 80 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 ระบบสาธารณูปโภคท่ี ปลอดภัย พรอมใชงานอยูอยางเสมอ 
 11.2 บริการระบบสาธารณูปโภคท่ีดีใหกับคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัย 
อยางท่ัวถึง 

 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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78. โครงการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง งานอาคารสถานท่ี 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 หนวยงาน : งานอาคารสถานท่ี 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/พันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ ดานปจจัยพ้ืนฐาน  
  5.1 อาคารสานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
    
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำหรับวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เปนสิ่งสำคัญและชวย
สงเสริมในการเรียนรูให ผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การซอมแซม
อาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ 
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช
อาคารสถานท่ีตางๆ ในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน สภาพของอาคาร เรียนตองมีความแข็งแรง
ทนทาน และพรอมใชงาน จึงตองดำเนินการจัดทำโครงการดังกลาว เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามบริบทตางๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  
  ดังนั้นงานอาคารสถานที่ จึงจำเปนตองจัดซื้อวัสดุสิ ้นเปลือง เพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการของวิทยาลัย และชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงผลใหวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษา
มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหมีวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชในการบริการไดเพียงพอตอการใชงาน 
 5.2 เพ่ือใหไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง  
 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  มีวัสดุสิ้นเปลืองเพียงพอตอการใชงาน ตรงตามวัตถุประสงค  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน มีวัสดุสิ้นเปลืองไวใชในการปฏิบัติงาน 
6.2.3 ผูปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  

 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  7.1.2 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ 
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี  ดำเนินโครงการระหวางเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 อุปกรณไฟฟา 50,000 ขอถัวเฉลี่ย

จายจริง 
ทุกรายการ 

2 อุปกรณประปา 50,000 
3 อุปกรณงานทำความสะอาด 50,000 
4 วัสดุอ่ืน ๆ 50,000 

รวมเปนเงิน (สองแสนบาทถวน) 200,000 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ  
 9.1 อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพรอมใชงานกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.2 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใชแหลงเรียนรูทั ้งหมดภายในวิทยาลัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 คณะครู บุคลากร นักเรียน มีวัสดุสิ้นเปลืองไวใชในการปฏิบัติงาน 
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11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 คณะครู บุคลากร นักเรียน มีวัสดุสิ้นเปลืองไวใชในการปฏิบัติงาน 
 11.2 ผูปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 เครื่องมือประเมินผล: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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79. โครงการปรับปรุงซอมแซมสำนักงานอาคารสถานท่ี  
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    หนวยงาน : งานอาคารสถานท่ี 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร/นโยบาย/จุดเนน/มาตรการ/พันธกิจ/ประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
 พันธกิจท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวชิาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   กลยุทธ การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพ ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

5.1 อาคารสานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม  
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สำหรับวิทยาลัยประมงติณสูลานนทจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่เปนสิ่งสำคัญและชวย
สงเสริมในการเรียนรูให ผูเรียนไดใชงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดลอม การซอมแซม
อาคารสถานที่ตางๆ การปรับภูมิทัศน และแหลงเรียนรู วิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยของ 
นักเรียน นักศึกษา คณะครู ผูปกครอง และผูใชบริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช
อาคารสถานท่ีตางๆ ในการจัดกิจกรรมใหบริการแกชุมชน สภาพของอาคาร เรียนตองมีความแข็งแรง
ทนทาน และพรอมใชงาน จึงตองดำเนินการจัดทำโครงการดังกลาว เพ่ือใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามบริบทตางๆ ใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนอยางมีความสุข พรอมท้ังมีแหลงการเรียนรู ท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ  
  ดังนั้นงานอาคารสถานท่ี จึงจำเปนตองตองปรับปรุงสำนักงานอาคารสถานท่ี ใหพรอมสำหรับ
เจาท่ีงานอาคารสถานท่ี เพ่ือทำกิจกรรม พักผอน และจัดเก็บวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือสงผลใหวิทยาลัย 
มีเจาหนาท่ีงานอาคาร และการดำเนินงานอาคารสถานท่ี มีคุณภาพตรงตามท่ีสถานศึกษาตองการ 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือซอมแซมสำนักงานอาคารสถานท่ี 
 5.2 เพ่ือใหไดรับงบประมาณในการซอมแซมสำนักงานอาคารสถานท่ี 
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6.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และเกณฑ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  สำนักงานอาคารสถานท่ีท่ีไดรับการปรับปรุง จำนวน 1 อาคาร  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 สำนักงานอาคารสถานท่ี อยูในสภาพท่ีใชงานไดดี 
6.2.3 ผูปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ  

 
12. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
  7.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  7.1.2 ติดตามประเมินผล และสรุปผลการดำเนินการ 

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี  ดำเนินโครงการระหวางเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 
ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 เครื่องปรับอากาศ 18000 บีทียู 20,000 ขอถัวเฉลี่ย

จายจริงทุก
รายการ 

2 ปายสำนักงานอาคาร 10,000 
3 งานซอมประต ู 20,000 

รวมเปนเงิน (หาหม่ืนบาทถวน) 50,000 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ  
 9.1 อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพรอมใชงานกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.2 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใชแหลงเรียนรูทั ้งหมดภายในวิทยาลัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 

สำนักงานอาคารสถานท่ี อยูในสภาพท่ีใชงานไดดี 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 

  ผูปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
 

12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 เครื่องมือประเมินผล: การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2 ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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80. โครงการบำรุงรักษาปาลมน้ำมัน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1.นางกรวิกา   ศรีวัฒนวรัญู 
 2.นายสมชาติ  ชูมาก 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)  
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
   
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ สาขา
แปรรูปสัตวน้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ ซึ่งมีการจัดการการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำโดย
พื้นที่ภายในวิทยาลัยฯ มีพื้นที่เปนบอเลี้ยงสัตวน้ำจำนวนมาก ซึ่งไดมีการปลูกปาลมน้ำมันบริเวณคัน
บอเลี้ยงสัตวน้ำ และพื้นที่ดานหนาวิทยาลัยหลายตนที่ขาดแคนการดูแลรักษาเพื่อใหไดลูกปาลมท่ี
สมบูรณ ในขณะที่ตนปาลมเจริญเติบโตเต็มที่แลวดังนั้นเพื่อเปนการดูแลรักษาตนปาลมน้ำมันจำนวน
250ตน ใหมีสภาพดีจึงจำเปนตองมีการใสปุ ยตองแตงกิ่งเพื ่อใหเกิดความสวยงามและมีผลผลิต
เนื่องจากขณะนี้ราคาปาลมน้ำมันในตลาดมีราคาดี 
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือฟนฟูบำรุงรักษาตนปาลมน้ำมัน 
 5.2 เพ่ือภูมิทัศนท่ีสวยงามของวิทยาลัย 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  ผลผลิตปาลม 7,500 กิโลกรัม / ป 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ภูมิทัศนท่ีสวยงาม มีความรมรื่น 

6.2.2 เมล็ดปาลมท่ีมีคุณภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 ใสปุยเพ่ือบำรุงปาลม 4 ครั้ง/ป  ต.ค.,ก.พ.,มิ.ย.,ก.ย.  
 7.2 ตัดแตงทางปาลมและเก็บเก่ียวผลผลิต 
  7.2.1 เก็บเก่ียวผลผลิตเดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน 

7.2.2 ตัดแตงปาลม 4 ครั้ง / ป พรอมกับการใสปุย  
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 30,000 บาท  ไดแก 
 8.1 คาปุย 15,000 บาท 
 8.2 คาลางเก็บเก่ียว 8,000 บาท 

8.3 คาตัดแตง 7,000 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ผลผลิตปาลม 7,000 – 7,500 กิโลกรัม / ป 
 9.2 รายได 30,000 – 40,000 บาท / ป (ข้ึนอยูกับราคาปาลม) 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 ปาลมน้ำมัน 7,500 – 8,000 กิโลกรัม / ป 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 นักศึกษาไดฝกตัดแตงและเก็บเก่ียวผลผลิตปาลม 
 11.2 นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน (11,500 บาท) 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1  เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 12.2  ระยะเวลาในการประเมิน: ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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81. โครงการจัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ (งานบัญชี และงานการเงิน) 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 งานบัญชี  1. นางพชรภัทร สุธารักษ 
     2. นางจันจริา  ศิริบุตร 
 งานการเงิน 1.  นางปุญภา  ไชยบัญดิษฐ 
     2.  นางทัศชาวรรณ ธรรมเจริญ 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
   นโยบาย/ยุทธศาสตรชาติ (ระบุ)........................................................................................... 
   นโยบาย/ยุทธศาสตรจังหวัด (ระบุ).......................................................................................... 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ : พันธกิจท่ี/ประเด็นยุทธศาสตรท่ี/กลยุทธ)........................... 
   พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
    ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
     กลยุทธ  พัฒนาปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอนและการปฎิบัติงาน 
   ประกันคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบุ : มาตรฐานท่ี/ดาน)................ 
   มาตรฐานท่ี  2.3  ดาน การบริหารจัดการ 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานบัญชี เปนงานที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และจัดทำรายงานควบคุม
ตามระบบ ซ่ึงเปนงานท่ีตองจัดทำรวมกับงานการเงิน และงานพัสดุ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 
และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับสวนกลางดวยระบบ Internet โดยผานทาง Web online ในการ
บันทึกบัญชี ซึ่งตองอาศัยเอกสาตางๆ ที่สามารถชวยในการทำงานดานบัญชีเปนไปตามระเบียบท่ี
ถูกตอง และสามารถรายงานผลไดชัดเจน 
  ดังนั ้น งานบัญชีจึงไดจัดทำโครงการขึ ้นเพื ่อใหเกิดความสะดวกในการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอไป 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ ในการจัดทำบัญชี 
 5.2 เพ่ือเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 5.3 เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ 
 5.4 เพ่ือใหงายตอการคนหา และดูเปนระเบียบเรียบรอย 

 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  วัสดุ – ครุภณัฑ  จำนวน 5  รายการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ทำใหงานมีประสิทธิภาพ 
  6.2.2  สามารถทำงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

6.2.3  สามารถคนหาไดงาย และเก็บไวเปนหลักฐาน 
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 

 

7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
   7.2.1 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

7.2.2 สถานท่ี  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หนวยละ บาท 
1 ตูเก็บเอกสาร 1 ตัว 4,500.00 6,000.00 
2 กลองเก็บเอกสารหลักฐาน 12 กลอง 450.00 5,400.00 
3 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง 8,000.00 8,000.00 
4 คาวัสดุ (อ่ืนๆ)  5,600.00 5,600.00 

รวมท้ังส้ิน  25,000.00 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. ดำเนินโครงการ 
3. ประเมินผล
โครงการ 
4. สรุปผลและ
รายงานผล 
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 สามารถดำเนินงานไดรวดเร็ว 
 9.2 เก็บงานไดเปนระบบเรียบรอย งายตอการคนหา 
 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 10.1 จัดทำรายงานประจำเดือน 
 10.2 จัดทำทะเบียนคุมการบันทึกบัญชี 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 การจัดเก็บเอกสารท่ีเปนระเบียบเรียบรอย สามารถคนหางาย 

 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 - 
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82. โครงการพัฒนาและบริการงานเอกสารการพิมพ 
 

 ๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน ผูรับผิดชอบ  
    ๑.  นางจริยา  ศรีเพ็ชร 
   ๒.  นางสุนีย       ชูมาก  
    งาน บริหารงานท่ัวไป (งานเอกสารการพิมพ)   ฝาย บริหารทรัพยากร   
 
๒.  ลักษณะโครงการ    โครงการตามภาระงานประจำ   
 
๓.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ  
     การประกันคุณภาพ (ระบุ) มาตรฐานท่ี ๒.๓  ดานการบริหารจัดการองคกร ดวยระบบ
คุณภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ตัวบงชี้  ท่ี ๒.๓ ระดับ
คุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร  
     วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ) พันธกิจท่ี ๔   บริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ
ภายใต หลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาปจจัยการเรยีนการสอน  
 
๔.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
   วิทยาลัยฯ มีหนาท่ีจัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและประชาชนผูสนใจท่ัวไปอยางหลากหลาย 
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งในการจัดการศึกษาใหบรรลุผล 
สำเร็จตามวัตถุประสงคไดนั ้นจำเปนจะตองมีสื ่อสิ่งพิมพที่มีประสิทธิภาพ เชน ใบความรู ใบงาน 
แบบทดสอบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของอีกทั้งในการดำเนินงานของงานในแตละฝายก็จำเปน 
จะตองใชวัสดุสำนักงานตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
    ดังนั้นเพ่ือใหครูผูสอนมีสื่อสิ่งพิมพท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน และงานแตละฝายมีวัสดุ 
สำนักงานอยางเพียงพอ งานบริหารงานทั่วไป  (เอกสารการพิมพ)   จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให   
บริการแกครูผูสอนและงานแตละฝาย 
๕.  วัตถุประสงค  
  ๕.๑  เพ่ือใหบริการสื่อสิ่งพิมพแกครูผูสอน  
  ๕.๒  เพ่ือใหบริการในการจัดทำเอกสารตาง ๆ แกบุคลากรของวิทยาลัยฯ  
  ๕.๓  เพ่ือใหบริการดานวัสดุสำนักงานแกงานตาง ๆ ในแตละฝาย  
 
๖.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
  ๖.๑  จัดทำสื่อสิ่งพิมพใหแกครูผูสอน ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๖  
  ๖.๒  จัดทำเอกสารตาง ๆ ใหแกงานในแตละฝายตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๖  
  ๖.๓  จัดซ้ือวัสดุสำนักงานตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
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๗.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี  
  ๗.๑  เสนอโครงการ  
  ๗.๒  ดำเนินโครงการ  
  ๗.๓  ประเมินผลโครงการ  
  ๗.๔  สรุปผลการดำเนินโครงการ  
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
๑.เสนอโครงการ             
๒.ดำเนินโครงการ             
๓.ประเมินผลโครงการ             
๔.สรุปผล             

 
๘.   งบประมาณในการดำเนนิงาน คาวัสดุ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
 

๙.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
       ๙.๑  งานเอกสารพิมพสามารถใหบริการแกคณะครูในการจัดทำเอกสารตาง ๆ ไดอยางมี ประสิทธิภาพ  
       ๙.๒  งานเอกสารการพิมพสามารถใหบริการแกหัวหนางานในแตละฝายดานวัสดุสำนักงาน อยาง
เพียงพอ  
 

๑๐.  ผลผลิต (Output)  
  ๑๐.๑  สื่อสิ่งพิมพและเอกสารตาง ๆ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน  
  ๑๐.๒  วัสดุสำนักงานท่ีใชในการดำเนินงานของงานตาง ๆ ในแตละฝาย  
      

๑๑.  ผลลัพธ (Outcome)  
  ๑๑.๑  สื่อสิ่งพิมพท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา  
  ๑๑.๒  วัสดุสำนักงานท่ีมีอยางเพียงพอจะทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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83. โครงการจัดหาครุภัณฑงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1. ผูรับผิดชอบโครงการ          
 1.  นางจริยา           ศรีเพ็ชร 
 2.  นางสุนีย  ชูมาก 
 ฝายบริหารทรัพยากร     
   

2.  ความสอดคลองกับนโยบาย 
 การประกันคุณภาพ    ตัวบงชี้ท่ี  17  จำนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา   พันธกิจท่ี  2 บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหสอดคลอง
กับวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  มีหนาที่จัดการศึกษาใหแกนักศึกษาและประชาชนผูสนทั่วไปอยางหลากหลาย  
ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และระบบทวิภาคี  ซึ่งในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงคไดนั้น  จำเปนจะตองมีเครื่องมือในการทำงาน  เพ่ือใหงานบริหารงานท่ัวไป ไดดำเนินการ  
พิมพเอกสาร  เก็บเอกสาร  จัดเก็บใหเปนระเบียบ งายตอการคนหาเอกสาร 
 ดังนั ้น  ทำใหงานบริหารงานทั ่วไป มีครุภัณฑในการจัดเก็บเอกสาร อยางเปนระเบียบ 
เรียบรอย  ทำงานไดมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และ เพ่ือความรวดเร็วในการคนหาเอกสาร 
 

4.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 4.1  เพ่ือจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 
 4.2  เพ่ือจัดซ้ือตูชั้นวางเหล็ก 
  4.3  เครื่องปริ้นเตอร   
 

5.  เปาหมาย (ระบุเวลา   สถานท่ี  ปริมาณงาน) 
 1.  มีตูเหล็กเก็บเอกสาร      จำนวน  4  ชุด 
 2.  มีตูชั้นวางเหล็ก      จำนวน  2  ตัว 
  3.  เครื่องปริ้นเตอร      จำนวน  1  ตัว 
 

6.  กิจกรรม/วิธีดำเนินงานพรอมแสดงผังข้ันตอนการดำเนินงาน (FLOW CHART) 
  5.1 เสนอโครงการ 
  5.2 ดำเนินโครงการ  (จัดซ้ือ) 
  5.3 ประเมินโครงการ 
  5.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
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7.  งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

งบดำเนินการ   
คาวัสด ุ   
     1)  ตูเหล็ก 24,000  
     2)  ตูชั้นวางเหล็ก 8,000  
     3)  เครื่องปริ้นเตอร 18,000  

รวมเงิน 50,000  
 
8.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
      8.1 จัดเก็บเอกสารเปนระเบียบเรียบรอย 
      8.2 เกิดความสะดวกในการคนหาเอกสาร 
     8.3 เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฎิบัติงาน 
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84. โครงการจัดซ้ือน้ำมันเช้ือเพลิง 
 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี ๓  
 ประเด็นยุทธศาสตร  ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดานระบบคุณภาพเนน 
        การมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการ 

 
๔. หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับผิดชอบเก่ียวกับ
ยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งรถยนตนี้มีความจำเปนในการใชดำเนินงานเปนยานพาหนะสำหรับ
เดินทางไปราชการ งานพัสดุจึงไดเล็งเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง 
ใหมีความพรอมสำหรับใชงานทางราชการอยูเสมอ ดังนั้นเพื่อใหมีประสิทธิภาพตอการดำเนินงาน
ตางๆ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานของยานพาหนะที่ใชใน
ราชการใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๕. วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพื่อสำรวจและตรวจสอบ น้ำมันเชื้อเพลิงใหมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการ
เดินทางไปราชการของวิทยาลัยฯตอไป 
 ๕.๒ เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเปนยานพาหนะของทางราชการเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
 
๖. เปาหมาย 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนตทางราชการภายในวิทยาลัยฯท้ังหมด ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ  รถยนตทางราชการภายในวิทยาลัยฯ มีน้ำมันพรอมใชงาน เพ่ือใชในราชการท่ี
มีความสะดวก ปลอดภัยตอผูใช 
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๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑ วางแผน 
 ๗.๒ เสนอโครงการ 
 ๗.๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
 ๗.๔ ระยะเวลา วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 ๗.๕ สรปุผลรายงาน 
 
๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  ไดแก 
 ๘.๑ น้ำมันดีเซล 
 ๘.๒ น้ำมันเบนซิน 
 ๘.๓ น้ำมันเครื่อง (2T) 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดมีการสำรวจและตรวจสอบยานพาหนะใหมีน้ำมันเชื้อเพลิงพรอมใชงานไดอยางสม่ำเสมอ 
 ๙.๒ มีการดำเนินงานเก่ียวกับการใชน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่ึงยานพาหนะของทางราชการเปนไปดวย
ความเรียบรอย 
 
๑๐. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 มีน้ำมันเชื้อเพลิงในการใชงานไดอยางเพียงพอตลอดปงบประมาณ 
 
๑๑. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 มีน้ำมันพรอมใชงาน เพ่ือใชในราชการท่ีมีความสะดวก ปลอดภัยตอผูใช 
 
๑๒. การติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ 
 จัดทำรายงานสรุปผลการใชน้ำมันเชื้อเพลิงตามระเบียบ 
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85. โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร 
 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 

๒. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจำ 
         โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี ๓  
  ประเด็นยุทธศาสตร  ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดานระบบคุณภาพเนน  
การมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการ 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานพัสดุ งานบริหารงานท่ัวไป และงานเอกสารการพิมพ เปนงานหลักท่ีมีความจำเปนตองมี
เครื่องถายเอกสารไวใชในการทำงานตลอดเวลา และเพ่ือใหบริการแกงานอ่ืนๆ ท่ีมีความจำเปนตองใช
งานถายสำเนา เพื่อใหการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน จึง
จำเปนตองจัดหาเครื่องถายเอกสาร 
 

๕. วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพื่อจัดหาเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง จัดตั้ง ณ อาคารพัสดุ อาคารอำนวยการ 
และอาคารเรียน ๓ ชั้น หองเอกสารการพิมพ 
 ๕.๒ เพ่ือใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 

๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  ติดตั้งเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ  ใหบริการใชงานไดอยางเพียงพอตามวัตถุประสงคของคณะครู-อาจารย และ
บุคลากรฝายตางๆ 
 

๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๗.๒ ขออนุญาตจัดเชา พรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 ๗.๓ ดำเนินการจัดหาผูคาตามระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวของ 
 ๗.๔ ใชงานตามวัตถุประสงค 
 ๗.๕ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 ๗.๖ ระยะเวลา วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น   ๑๕๐,๐๐๐  บาท  ไดแก 
 ๘.๑  คาเชาตอป ตอ ๓ เครื่อง   = ๗๒,๐๐๐  บาท 
 ๘.๒  คาถายสวนเกินประมาณ          =         ๗๘,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานตางๆ สำเร็จตามวัตถุประสงค 
 ๙.๒ มีเครื่องถายเอกสารเพียงพอตอการใชงาน 
 
๑๐. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  มีเครื่องถายเอกสารใชงาน  จำนวน  ๓  เครื่อง 
 
๑๑. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
  ติดตั้งเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๓ จุด ประกอบดวย อาคารพัสดุ  อาคารอำนวยการ  
และอาคารเรียน ๓ ชั้น (หองเอกสารการพิมพ) 
 
๑๒. การติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ 
 ๑๒.๑ ติดตามการใชงานเครื่องถายเอกสารใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
 ๑๒.๒ ประเมินผลความพึงพอใจจากผูใชงาน 
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86. โครงการซอมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ 
 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานพัสดุ 
 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี ๓  
 ประเด็นยุทธศาสตร  ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดานระบบคุณภาพเนน 
การมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการ 

 
๔. หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับผิดชอบในการจัด
ซอมแซมครุภัณฑที่ใชในงานของวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของฝาย
ตางๆ จึงมีความจำเปนตองจัดเตรียมบำรุงรักษาครุภัณฑใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
๕. วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพื่อสำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพรองของครุภัณฑ ซึ่งจะนำไปสูการซอมแซมและ
บำรุงรักษาใหมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๓ เพ่ือลดคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ หากมีการตรวจสอบบำรุงรักษาครุภัณฑ 
 
๖. เปาหมาย 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  มีครุภัณฑไวใชในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ  ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและไดประสิทธิผลของงาน 
 
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑ วางแผน 
 ๗.๒ เสนอโครงการ 
 ๗.๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
 ๗.๔ ระยะเวลา วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 ๗.๕ สรุปผลรายงาน 
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๘. งบประมาณและแหลงท่ีมา 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐  บาท ไดแก 
 ครุภัณฑท้ังหมดของทางราชการ เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ 
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดมีการสำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพรองและบำรุงรักษาครุภัณฑใหมีการใชงานได
อยางสม่ำเสมอ 
 ๙.๒ มีการดำเนินงานเก่ียวกับการบำรุงรักษาครุภัณฑ ซ่ึงเปนครุภัณฑของทางราชการเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
 ๙.๓ คาใชจายและงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณลดลง เม่ือมีการตรวจสอบบำรุงรักษา
ครุภัณฑของทางราชการ 
 
๑๐. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  มีครุภัณฑพรอมใชงาน 
 
๑๑. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 การปฏิบัติงานมีคุณภาพและไดประสิทธิผลของงาน 
 
๑๒. การติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ 
 ประเมินผลโครงการทุกๆเดือน 
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87. โครงการซอมบำรุงรักษารถยนตราชการ 
 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานพัสดุ   
 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจำ 
        โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา พันธกิจท่ี ๓  
 ประเด็นยุทธศาสตร   ๑. การพัฒนาระบบบริหารจ ัดการองคกรด านระบบคุณภาพเนน 
การมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๒ ดานการบริหารจัดการ 
 
๔. หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดรับผิดชอบเกี ่ยวกับ
ยานพาหนะของทางราชการ ซึ่งรถยนตนี้มีความจำเปนในการใชดำเนินงานเปนยานพาหนะสำหรับ
เดินทางของทางราชการ งานพัสดุจึงไดเล็งเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญในเรื่องของการซอม
บำรุงรักษายานพาหนะ ใหมีความพรอมสำหรับใชในทางการราชการอยูเสมอ ดังนั้นเพื่อความมี
ประสิทธิภาพตอการดำเนินงานตางๆ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมความพรอมใน
ทุกๆ ดาน ในเรื่องของการบำรุงรักษาและซอมแซมยานพาหนะ รวมถึงการจัดหาอุปกรณอะไหลของ
ยานพาหนะท่ีใชในราชการใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๕. วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพื่อการสำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพรองของยานพาหนะ ซึ่งจะนำไปสูการซอมแซม 
และบำรุงรักษาใหมีการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการเดินทางไปราชการของวิทยาลัยฯ ตอไป 
 ๕.๒ เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต ซึ่งเปนยานพาหนะของทางราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๕.๓ เพื ่อลดคาใชจายและลดงบประมาณในการจัดซื ้อวัสดุอุปกรณและอะไหล หากมีการ
ตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ 
 
๖. เปาหมาย 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ  รถยนตของวิทยาลัยฯ ไดรับการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพตอการใชงาน 
จำนวน ๙ คัน 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ  รถยนตของวิทยาลัยฯ ไดรับการซอมแซมบำรุงรักษาและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๗.๑ วางแผน 
 ๗.๒ เสนอโครงการ 
 ๗.๓ ดำเนินงานตามโครงการ 
 ๗.๔ ระยะเวลา วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 ๗.๕ สรปุผลรายงาน 
 

๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ไดแก รถยนตสวนราชการ  จำนวน  ๘ คัน 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดมีการสำรวจและตรวจสอบความชำรุด บกพรองและบำรุงรักษายานพาหนะใหมีการใช
งานไดอยางสม่ำเสมอ 
 ๙.๒ มีการดำเนินงานเก่ียวกับการบำรุงรักษารถยนต ซ่ึงเปนยานพาหนะของทางราชการเปนไป
ดวยความเรียบรอย 
 ๙.๓ คาใชจายและงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและอะไหลลดลง เม่ือมีการตรวจสอบ
บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ 
 

๑๐. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  มีรถยนตพรอมใชงานอยางปลอดภัย  จำนวน  ๘  คัน 
 

๑๑. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 รถยนตของวิทยาลัยฯ ไดรับการซอมแซมบำรุงรักษาและพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ 
  ประเมินผลโครงการทุกๆเดือน 
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88. โครงการ จัดซ้ือ/ซอม วัสดุ-ครุภณัฑในงานทะเบียน 
 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน ผูรับผิดชอบ ๑. นางสาวเอมอร สวางพงศ 
     ๒. นางสาวจิณฏวิมล บัวแกว 
     ๓. นางวราลักษณ อนันตพันธ 
 
๒. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนและมาตรการ 

พันธกิจท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ องคกรเนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร ขอท่ี ๒ การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : การพัฒนาปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน 
 

๓. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียน เปนงานที่มีหนาที่ในการใหบริการแก นักเรียน นักศึกษาโดยตรง โดยเฉพาะใน
เรื ่องของหลักฐานและเอกสารตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับนักศึกษาตั้งแตเริ ่มเขาเรียนจนจบการศึกษา
ออกไป ไดแกการจัดทำคูมือและข้ันตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การจัดทำเอกสารการรับมอบ
ตัว การลงทะเบียนเรียน และการออกหลักฐานสำคัญทางการศึกษา เชนใบระเบียนแสดงผลการเรียน  
ใบประกาศนียบัตร ตลอดจนเอกสารการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น ๆ ที่สำคัญให
ผูเก่ียวของรับทราบ  

ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งในการจัดหาวัสดุ- อุปกรณตาง ๆ ในการจัดเก็บขอมูลที่เปน
ระบบ ใหไดมาตรฐานในการใชงานใหมีความพรอม  สะดวก รวดเร็ว พรอมในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ งานทะเบียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการจัดซื้อ จัดหาซอม วัสดุ-ครุภัณฑในงาน
ทะเบียนเพ่ือใชในการดำเนินกิจกรรมในงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 
๔. วัตถุประสงค 
 ๓.๑. เพ่ือบริการเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียน แกนักเรียน นักศึกษา 
 ๓.๒ เพ่ือบริการเอกสาร-หลักฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษา แกคณะครู  และครูท่ีปรึกษา 
 ๓.๓ เพ่ือรายงานขอมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ใหผูปกครองรับทราบ 
 ๓.๔ เพ่ือซอมแซม-วัสดุอุปกรณงานทะเบียนใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพ่ือความพรอมในระบบปฏิบัติการศธ.๐๒ ออนไลน ในดานการจัดเก็บบันทึกประวัติ
ขอมูล และผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาใหถูกตองและเปนปจจุบัน สะดวกในการตรวจสอบดู
ขอมูล 
 ๓.๖ เพ่ือการจัดทำคูมือการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหมประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๕. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
    ๕.๑ เกณฑ 
 ๕.๑.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑) นักศึกษาประมาณ ๔๐๐ คน ไดรับบริการในเรื่องท่ีเก่ียวของจากงานทะเบียน ได
ขอมูลเขาใจ ครบถวน สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
              ๒)  คณะครู และครูท่ีปรึกษาจำนวน ๔๐ คน ในวิทยาลัยฯ ไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับนักศึกษา 
     ๓) ผูปกครองนักศึกษาประมาณ ๔๐๐ คน ไดรับทราบขอมูลผลการเรียนของนักศึกษา 
 
     4) มีแผนปายไวนิลจำนวน ๔-๕ แผน  
   - ข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษา/การมอบตัว 
   - การติดตอขอรับเอกสารทางการศึกษา 
   - ระเบียบท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียน 

๕.๑.๒ เชิงคุณภาพ 
๑) งานทะเบียนมีวัสดุ – ครุภัณฑ พรอมในการจัดการขอมูลในระบบงานทะเบียน 

ท่ีเปนระบบ มีความครบถวน ถูกตอง สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
๒) นักศึกษา ครูและผูปกครอง มีความพึงพอใจในการรับบริการและทราบขอมูลท่ี 

เก่ียวของจากงานทะเบียน ไดครบถวน ถูกตอง สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก
ท่ีสุด 
   ๕.๒ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๕.๒.๑ ผลผลิต (Output) 
  ๑) เพ่ือบริการเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียน แกนักเรียน 
นักศึกษา 
  ๒)เพ่ือบริการเอกสาร-หลักฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษา แกคณะครู  และครูท่ี
ปรึกษา 
  ๓) เพ่ือรายงานขอมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ใหผูปกครองรับทราบ 
  ๔) เพ่ือซอมแซม-วัสดุอุปกรณงานทะเบียนใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

๕.๒.๒ ผลลัพธ (Outcome) 
 ๑) นักศึกษา ครู และผูปกครอง ไดรับบริการ ขอมูล ขาวสารท่ีเก่ียวของจากงาน

ทะเบียน เปนอยางดี 
 ๒) วัสดุ – ครุภัณฑ งานทะเบียนมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

สะดวก รวดเร็ว มีความสมบูรณ ครบถวนและถูกตอง 
 ๓) งานทะเบียนมีความพรอมในระบบปฏิบัติการศธ.๐๒ ในดานการจัดเก็บบันทึก

ประวัติ ขอมูล และผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาใหถูกตองและเปนปจจุบัน สะดวกในการ
ตรวจสอบดูขอมูล 
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๖. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๖.๑.๑ กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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. จัดทำโครงการ             
2. เสนอโครงการ             
3. จัดซ้ือวัสด ุ             
4. ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

            

5. ติดตาม
ประเมินผล 

            

6.สรุปผลโครงการ             
 

๗. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ  
จากเงิน……… โครงการตามภาระงานประจำ…. งบ ๕0,0๐๐ บาท 

   งบดำเนินการ (คาตอบแทน/คาใชสอย/คาวัสดุ) 
    - พลาสติกเคลือบบัตร A๔     จำนวน  ๔ กลอง  ราคา ๒,๐00  บาท 
             - กระดาษโฟโต Free jet  ๑๒๐ แกรม    จำนวน 4 แพ็ค   ราคา 1,000   บาท 
    - กระดาษการดขาว 1๕0 แกรม  เอ๔    จำนวน ๒,๐๐๐ แผน   ราคา  ๔,400  บาท 
    - กระดาษประกาศนียบัตร 1๕0 แกรม เอ๕ จำนวน ๒,๐๐๐ แผน   ราคา  ๓,๐๐๐  บาท 
    - หมึก HP LaserJet P102๐     จำนวน ๓  กลอง   ราคา  3,600  บาท 
    - หมึก brother DCP-T300     จำนวน ๔  กลอง   ราคา  3,600  บาท 
       - หมึก OKI C332      จำนวน 8  กลอง   ราคา 1๘,000 บาท 
    - จัดทำแผนปายไวนิลวันมอบตัวนักศึกษา   จำนวน  ๑ แผน   ราคา     ๖๐๐  บาท 
    - จัดทำข้ันตอนการรับสมัครและมอบตัวนักศึกษา จำนวน   ๔ แผน ราคา     ๘๐๐  บาท 
    - วสัดุสำนักงาน      จำนวน            ๕,๐๐๐ บาท   
       - ซอมครุภัณฑในงาน      จำนวน                     ๘,๐๐๐ บาท 
         รวมเปนเงินท้ังส้ิน     ๕0,0๐๐ บาท 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักศึกษาประมาณ ๔๐๐ คน ไดรับบริการในเรื่องท่ีเก่ียวของจากงานทะเบียน เปนอยางดี 
 ๘.๒ คณะครู และครูท่ีปรึกษาทุกคนในวิทยาลัยฯ ไดทราบขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
นักศึกษา 
 ๘.๓ ผูปกครองท่ีนักศึกษาประมาณ ๔๐๐ คน ไดรับทราบขอมูลผลการเรียนของนักศึกษา 
 ๘.๔ วัสดุ – ครุภัณฑ งานทะเบียนมีความพรอมในการจัดการขอมูลในระบบงานทะเบียน
อยางมีประสิทธิภาพ 
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๙. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 ๙.๑. เพ่ือบริการเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียน แกนักเรียน นักศึกษา 
 ๙.๒ เพ่ือบริการเอกสาร-หลักฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษา แกคณะครู  และครูท่ีปรึกษา 
 ๙.๓ เพ่ือรายงานขอมูลผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ใหผูปกครองรับทราบ 
 ๙.๔ เพ่ือซอมแซม-วัสดุอุปกรณงานทะเบียนใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
 
๑๐. ผลลัพธ (Outcome) 

๑๐.๑ นักศึกษา ครู และผูปกครอง ไดรับบริการ ขอมูล ขาวสารท่ีเก่ียวของจากงานทะเบียน 
เปนอยางดี 

๑๐.๒ วัสดุ – ครุภณัฑ งานทะเบียนมีความพรอมในการปฏิบัติงาน ท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว มีความสมบูรณ ครบถวนและถูกตอง 

๑๐.๓ งานทะเบียนมีความพรอมในระบบปฏิบัติการศธ. ๐๒ ในดานการจัดเก็บบันทึกประวัติ
ขอมูล และผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาใหถูกตองและเปนปจจุบัน สะดวกในการตรวจสอบดู
ขอมูล 

 
๑๑.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

       นักศึกษา ครู และผูที่เกี่ยวของ ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตอ
การรับบริการจากงานทะเบียน 

        
 
 



(263) 

89. โครงการจัดทำบัตรนักเรียนนักศึกษา 
 

๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน ผูรับผิดชอบ ๑. นางสาวเอมอร สวางพงศ 
     ๒. นางสาวจิณฏวิมล บัวแกว 
     ๓. นางวราลักษณ อนันตพันธ 
 
๒. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนและมาตรการ 

พันธกิจท่ี ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ องคกรเนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร ขอท่ี ๒ การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ : การพัฒนาปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงาน 
 

๓. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ยุคปจจุบันเปนยุคของการบริหารงานดวยระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหทันเวลา 
ทันเหตุการณ สามารถนำขอมูลมาตัดสินใจแกไขปญหาไดทันทวงที ซึ่งทางวิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท มีนักเรีนยนักศึกษาเปนจำนวนไมนอย ทำใหตองมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จำเปนที่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ จะตองมีบัตรประจำตัวการเปนนักเรียนนักศึกษา เพื่อเปนหลักฐานใน
ดานงานบริการของวิทยาลัยฯ ใหเกิดความสะดวก มีความคลองตัว และรวดเร็วข้ึน 

 
๔. วัตถุประสงค 
 ๔.๑. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาใชเปนหลักฐานแสดงการเปนนักเรียนนักศึกษาจริง 
 ๔.๒ เพ่ือเปนหลักฐานในการติดตอกับทางวิทยาลัยฯ 
 ๔.๓ เพ่ือนำไปใชประโยชนในดานอ่ืนๆ 
  
๕. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๕.๑.๑ เชิงปริมาณ 
      ๑) นักเรียนนักศึกษาใหมมีบัตรประจำตัวเพ่ือแสดงถึงความเปนนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยฯ 
          ๕.๑.๒ เชิงคุณภาพ 

๑) นักเรียนนักศึกษาใหมมีบัตรประจำตัวครบทุกคน 
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๖. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 ๖.๑.๑ กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

พ.ศ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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. จัดทำโครงการ             
2. เสนอโครงการ             
3. ดำเนินการตาม
โครงการ 

            

4. ติดตามประเมินผล             
5. สรุปผลโครงการ             

 
๗. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ  

เงินบำรุงการศึกษา ท่ีเรียกเก็บจากนักเรียนนักศึกษาใหม…. งบ …20,000.. บาท 
    - คาถายรูปและคาทำบัตรนักเรียนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2566 
        
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2566 ทุกคน ไดมีบัตรประจำตัว 
   
๙. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 นักเรียนนักศึกษาใหม มีบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
 
๑๐. ผลลัพธ (Outcome) 

 
๑๑.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 นักเรียนนักศึกษาใหม และผูท่ีเก่ียวของ ตอบแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ 
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90. โครงการการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     ๑. นางสาวเอมอร สวางพงศ 
     ๒. นางสาวจิณฏวิมล บัวแกว 
     ๓. นางวราลักษณ อนันตพันธ 
 
๒. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนและมาตรการ 
  พันธกิจท่ี ๑ ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพสู
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร ขอท่ี 6 เพ่ิมปริมาณผูเรียน 
กลยุทธ : เพ่ิมปริมาณผูเรียน 
ประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานท่ี ๑.๑ ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 

   
๓.  หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียน ฝายบรหิารทรพัยากรในนามของวิทยาลัยประมงติณสูลานนทใหความสำคัญกับ 
นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในทุกๆ ป จึงกำหนดใหมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก
ผูสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใหถือ
เปนการปฏิบัติเปนประเพณีขององคกร สรางมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี  และเปนการสราง
ความประทับใจใหกับนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในนามของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้นจึงจัดทำโครงการ นี้ขึ้นมาก็เพื่อรวมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ี
สำเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีความเปนเลิศทางดานวิชาชีพ  งานทะเบียนเห็นควรขออนุญาต
วิทยาลัยฯ ดำเนินการในการจัดกิจกรรมและขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จะใชในการดำเนินงาน
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ใหกับนักเรียนนักศึกษาที่จบหลักสูตร เพื่อใหการดำเนินกิจกรรม
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
๔. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือแสดงความยินดีแกนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 ๓.๒ เพ่ือปฏิบัติเปนประเพณีขององคกร 
 ๓.๓ เพื่อสรางความประทับใจใหกับนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแหงนี้ของ
นักศึกษาในพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับดีมาก 
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๕. เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๕.๑ เกณฑ 
 ๕.๑.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) ผูสำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๐๐ คน เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๕  

๒) ครู แขกผูมีเกียรติ และผูปกครองของนักศึกษามีสวนรวมในการแสดงความยินดี 
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖5 จำนวน ๒๐๐ คน 

๕.๑.๒ เชิงคุณภาพ 
๑) นักศึกษาที ่เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู สำเร็จการศึกษา ประจำป

การศึกษา๒๕๖๕ มีความพึงพอใจและประทับใจในการเขารวมพิธีอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ๒) ครู แขกผูมีเกียรติ และผูปกครองของนักศึกษามีความรูสึกยินดีในความสำเร็จ

ของนักศึกษาและมีสวนรวมในการแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีความพึงพอใจและประทับใจในระดับมากท่ีสุด 

๕.๒ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
     ๕.๒.๑ ผลผลิต (Output) 

      ๑) นักศึกษาที ่เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู สำเร็จการศึกษา ประจำป
การศึกษา  ๒๕๖๕ มีความสุขและประทับใจในการเขารวมพิธีมากท่ีสุด 

      ๒) ครู แขกผูมีเกียรติ และผูปกครองของนักศึกษามีความรูสึกยินดีและประทับใจ
มากท่ีสุดในความสำเร็จของนักศึกษาและมีสวนรวมในการแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตร
แกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕   

 ๓) ความประทับใจในการเขารวมพิธี และโอวาทที่ไดรับฟงจากผู อำนวยการ
สถานศึกษาหลังจบการศึกษาของนักศึกษาสงผลดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณธรรมนำ
ความรูดานวิชาชีพประมงดวยระบบคุณภาพ ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
               ๕.๒.๒ ผลลัพธ (Outcome) 

         ๑) นักศึกษา ครู และผูปกครอง มีความสุข และความประทับใจในการเขารวมพิธี 
        ๒) นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ มีความรู ทักษะทางดาน

วิชาชีพประมงที ่ไดรับจากการเรียนในสถานศึกษา ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ 
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๖. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
     ๖.๑  กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน พ.ศ ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ย. 

๑. จัดทำโครงการ           
๒. เสนอโครงการ           
๓. ดำเนินการตาม
แผนงาน และประชุม
นักศึกษา 

          

๔. จัดเตรียมสถานท่ี           
๕. จัดเตรียมวัสดุ,อุปกรณ
ประกาศนียบัตร 

          

๖. ดำเนินการตาม
โครงการ 

          

๗. ติดตามประเมินผล           
๘. สรุปผลโครงการ           
 
๖.๒ ระบุระยะเวลา สถานท่ี ปริมาณงาน 

 ๖.๒.๑  สิ้นภาคเรียนที่ 2/256๕ พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู สำเร็จการศึกษาประจำป
การศึกษา ๒๕๖๕ ณ หองประชุมแสมบาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท หรือสถานที่อื่นตามความ
เหมาะสม 

๖.๒.๒ นักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๕ ทุกระดับชั้นเขารวมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษา  จำนวน  ๒๐๐ คน 
 ๖.๒.๓ ครู แขกผูมีเกียรติ และผูปกครองนักศึกษารวมแสดงความยินดี จำนวน 6๐ คน 

๖.๓ รายละเอียดกิจกรรม 
 ๖.๓.๑ กำหนดแผนงาน กิจกรรม เพื่อเตรียมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู สำเร็จ
การศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ๖.๓.๒ ตรวจสอบยอดจำนวนนักศึกษาที ่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา  
๒๕๖๕ 
 ๖.๓.๓ ประชุมนักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อชี้แจง 
และแจงรายละเอียดในการจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 
๒๔๖๕ 
         ๑) ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณใหนักศึกษาเลือกปกสำหรับใสประกาศนียบัตรใน
พิธีมอบประกาศนียบัตร 
         ๒) นักศึกษาเลือกซองเอกสารสำหรับใสใบรบ.๑ (ระเบียนแสดงผลการเรียน) 
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         ๓) แจงสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู สำเร็จ
การศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
         ๔) แจงรายละเอียดคาใชจายของนักศึกษาในการเขารับประกาศนียบัตร (ประมาณการ) 
  - คาปกประกาศนียบัตร    จำนวน  ๑๐๐  บาท 
  - คารูปถายพรอมกรอบ    จำนวน  ๒๕๐ บาท 
  - คาซองเอกสาร-เคลือบเอกสารใบรบ.๒  จำนวน    ๕๐ บาท 
  - คาอาหารวาง ๑ ม้ือ     จำนวน      ๕๐ บาท 

รวมเปนเงิน ๔๕๐ บาท 
๖.๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการเก็บเงินคาใชจายในการเขารับประกาศนียบัตรของนักศึกษา 

 ๖.๓.๕ ออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษา
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๖.๓.๖ พิธีซอมรับประกาศนียบัตร ณ หองประชุมแสมบาน อาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท 
 ๖.๓.๗ พิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา   
 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
     จากเงิน… โครงการตามภาระงานประจำ…. เปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน .......๓๐,๐๐๐......บาท  
   ไดแก รายจายจากงบประมาณของวิทยาลัยฯ ไวจายเปน 
    - คาดอกไมสดตกแตงเวที     จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท 
  - คาซุมดอกไม ๒ ซุม และคาปายโฟมบนเวที  จำนวน   ๗,๐๐๐    บาท 
  - คาอาหารวาง ในวันมอบประกาศนียบัตร 
   * ครูและแขกผูมีเกียรติจำนวน ๖๐ คน x ๕๐ บาท   จำนวน   ๓,๐๐๐     บาท 
     รวมจำนวนเงิน          ๓๐,๐๐๐     บาท 
 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑ นักศึกษาที่เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา  
๒๕๖๕ มีความสุขและประทับใจในการเขารวมพิธีเปนอยางมาก 

๘.๒. ครู แขกผูมีเกียรติ และผูปกครองของนักศึกษามีความรูสึกยินดีในความสำเร็จของ
นักศึกษาและมีสวนรวมในการแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผู สำเร็จการศึกษา
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
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๙. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 ๙.๑ นักศึกษาทุกคนท่ีเขารับมอบประกาศนียบัตรมีความประทับใจในการเขารวมพิธี 

๙.๒ ความประทับใจในการเขารวมพิธี และโอวาทที่ไดรับฟงจากผูอำนวยการสถานศึกษา
หลังจบการศึกษาสงผลดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณธรรมนำความรูดานวิชาชีพประมง
ดวยระบบคุณภาพที่ไดรับจากการเรียนในสถานศึกษา ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ 
 
๑๐. ผลลัพธ (Outcome) 

๑๐.๑ นักศึกษา ครู และผูปกครอง มีความสุข และความประทับใจในการเขารวมพิธี 
๑๐.๒ นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ มีความรู ทักษะทางดานวิชาชีพ

ประมงดวยระบบคุณภาพ คูคุณธรรมที่ไดรับจากการเรียนในสถานศึกษา ไปใชใหเกิดประโยชนแก
ตนเอง สังคมและประเทศชาต ิ
 
๑๑.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 ครู แขกผูมีเกียรติและนักศึกษา ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตอการเขา
รวมกิจกรรมโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
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91. โครงการสรางและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน สถานประกอบการ 
และภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานความรวมมือ 

 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 การประกันคุณภาพ (ระบ)ุ  
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม  
  4.1 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
  4.2 การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  
  4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  
 วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ)  
 นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ)   
 อ่ืนๆ (ถามี/ระบุ)  สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

  กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา   
 พันธกิจท่ี 1ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
สูมาตรฐานสากล    

 ประเด็นยุทธศาสตร 1) การพัฒนาหลักสูตร      
 กลยุทธ  พัฒนาหลักสูตร  
 ประเด็นยุทธศาสตร 2) การพัฒนาแหลงเรียนรู   
 กลยุทธ พัฒนาแหลงเรียนรู  
 ประเด็นยุทธศาสตร 3) การพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธ พัฒนาบุคลากร  
 ประเด็นยุทธศาสตร 4) การพัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 กลยุทธ พัฒนาเครือขายความรวมมือ/ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ประเด็นยุทธศาสตร 5) การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู 
 กลยุทธ พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู  
 ประเด็นยุทธศาสตร 6) การเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
 กลยุทธ เพ่ิมปริมาณผูเรียน 
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  พันธกิจท่ี 2  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเปนมืออาชีพ  
 ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 

เปนมืออาชีพ  
 กลยุทธ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเปนมืออาชีพ   
พันธกิจท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพเนนการมีสวนรวม 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล    
 ประเด็นยุทธศาสตร 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบ

คุณภาพ เนนการมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวมภายใต

หลักธรรมาภิบาล 
  ประเด็นยุทธศาสตร 2) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอนและ 

การปฏิบัติงาน       
 กลยุทธ พัฒนาปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

   พันธกิจท่ี 4  ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ    
  ประเด็นยุทธศาสตร  การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ       
 กลยุทธ ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 

   พันธกิจท่ี 5  พัฒนาแหลงเรียนรู และขยายเครือขายความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา ชุมชน สังคม ท้ังในและตางประเทศ    

 ประเด็นยุทธศาสตร  1) การพัฒนาแหลงเรียนรู    
 กลยุทธ พัฒนาแหลงเรียนรู  
 ประเด็นยุทธศาสตร  2) การขยายเครือขายความรวมมือ   
 กลยุทธ ขยายเครือขายความรวมมือ    

   พันธกิจท่ี 6  สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ    
 ประเด็นยุทธศาสตร  1) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ดานวิชาชีพของบุคลากร    
 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดานวิชาชีพของบุคลากร  
 ประเด็นยุทธศาสตร  2) การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 

ดานวิชาชีพของผูเรียน       
 กลยุทธ สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  ดานวิชาชีพของผูเรียน 
พันธกิจท่ี 7 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธานเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณ

แผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ประเด็นยุทธศาสตร  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาตอง
ตอบแทนบุญคุณแผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    กลยุทธ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานปณิธาน เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณ
แผนดิน ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
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พันธกิจท่ี 8  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย    

  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย     

 กลยุทธ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย    

พันธกิจท่ี 9  ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากร 
และผูเรียน   
     ประเด็นยุทธศาสตร  1) การยกระดับความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศของบุคลากร  
    กลยุทธ ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของบุคลากร  

 ประเด็นยุทธศาสตร  2) การยกระดับความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศของผูเรียน  

 กลยุทธ ยกระดับความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศของผูเรียน 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 บัญญัติใหการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที ่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใน
ดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ใหสูงขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนำความรูในทางทฤษฎีอันเปนภมิู
ปญญาไทยและเปนสากลมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ และมี
สมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพไดและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขยายความรวมมือกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการ ชุมชนและสถานศึกษา มุงเนนใหสถานศึกษา
และหนวยงานตาง ๆ รวมกันพัฒนาเครือขายรวมกัน  เพื่อเอื้ออำนวยดานทักษะประสบการณ  การ
จัดการศึกษาระบบทวิภาดี ทั้งครูฝกในสถานประกอบการใหแกนักเรียนนักศึกษา บุคลากรของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ชุมชน  เมื่อนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแลวสามารถ
ประกอบอาชีพไดทันที และใหวิทยาลัยในสังกัดมีความเปนเลิศเฉพาะดานเพื ่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

เพื่อใหการจัดการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนทเปนไปตามเจตนารมณแหง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยางเปนรูปธรรม 
โดยการสรางกลไกพัฒนาเพื่อขยายความรวมมือในการศึกษารวมกับสถานประกอบการ สถานศึกษา 
และหนวยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ จึงเห็นสมควรจัดความรวมมือทางการศึกษา
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รวมกับสถานประกอบการ สถานศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 256  ขับเคลื่อนใหเปนตามนโยบายดังกลาวตอไป 

 
5. วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานสถานประกอบการ และภาคีเครือขาย 
ท้ังในและตางประเทศ 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  สรางและพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานสถานประกอบการ และภาคีเครือขายทั้งใน
และตางประเทศ  จำนวน  2 แหง 
 เชิงคุณภาพ 
  ดานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในพัฒนาเครือขาย เพื ่อสนับสนุน สถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ทั้งการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนในดานตางๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1.1 ดำเนนิการในชวงปงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน2566) 
7.1.2 สถานท่ี :  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท และ/หรือหนวยงานตาง ๆ  

7.2 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 
กิจกรรม/ ข้ันตอน

ดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

7.2.1 เสนอโครงการ 
เพื่ออนุมัติ 

            

7.2.2 ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

            

1) ติดตอ
ประสานงาน 

            

2) พัฒนางานความ
รวมมือ 

            

7.2.3 สรุปประเมินผล 
การดำเนินงาน 

            

7.2.4 รายงานผล 
การดำเนินงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบประมาณป 2566 เปนเงิน

งบประมาณท้ังสิ้น  50,000   บาท  ไดแก คาอาหารกลางวัน และคาวัสดุอุปกรณ 
 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
วิทยาลัยฯ มีการสรางและพัฒนาเครือขาย ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

สงเสริมทักษะกระบวนการของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ในและตางประเทศ 

 
10. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

วิทยาลัยฯ ไดรับการสนับสนุนในการระดมทรัพยากรจาก หนวยงานตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ  

 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

11.1 ดำเนินการจัดซ้ือตามวัตถุประสงคของโครงการ 
11.2 รายงานความกาวหนาในแตละกิจกรรม 
11.3 รายงานผลการดำเนินโครงการ และประเมินผลตามเปาหมายดานปริมาณ คุณภาพ

ตามตัวชี้วัด เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
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92. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  
(ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา)  พ.ศ. 2566 – 2570  

และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  
ประจำปงบประมาณ   พ.ศ. 2567 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      
 1. รองผูอำนวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
 2. หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
 3. ผูชวยหวัหนางานวางแผนและงบประมาณ 
 
2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา  

 พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม  
    ภายใตหลักธรรมาภิบาล  
   ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

      ดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม  
      ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

    กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ  
     เนนการมีสวนรวม ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
    3.2 ท่ีผูบริหารสถานศึกษา 
    3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570  
และแผนปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ให ม ีค ุณภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น เพ ื ่อเป นเคร ื ่องม ือสำค ัญในการเป นแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายของสถานศึกษา  
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ไดมีการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหสถานศึกษาพัฒนาไปสูคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยมุงเนนสรางความเขมแข็งใหกับระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพทั้งในดานวิชาการงบประมาณ และ
การบริหาร อีกทั้ง เพื่อการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สอดรับกับความตองการดานนโยบาย และ
ดานภารกิจของสถานศึกษาในเชิงบูรณาการตัวชี้วัดตางๆ และเพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเขาสู ระดับมาตรฐานสากล และเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื ่อง  
ผลการดำเนินงานสอดรับกับความตองการดานนโยบาย และภารกิจของสถานศึกษา ท่ีจะชวยสะทอน
จุดเนนและจุดเดนท่ีแสดงถึงความเปนเลิศทางวิชาการ อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 ดังนั ้น ว ิทยาลัยฯ จึงกำหนดจัดประชุมเช ิงปฏิบัต ิการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
(ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา เพื ่อใหบุคลากรทุกคนไดมีความรู   ความเขาใจ และมีสวนรวม 
ในการดำเนินการ รวมทั ้งไดแผนพัฒนาสถานศึกษา ในเชิงบูรณาการตัวชี ้ว ัดจากแหลงตางๆ   
เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษา  ซ่ึงจะทำใหครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา และ
สนองตอบตอนโยบายและความตองการของผูมีสวนไดเสียของสถานศึกษาไดตอไป  
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพื่อใหครูและบุคลากรของสถานศึกษาไดเขาใจและมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
(ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา ที่สอดรับกับความตองการดานนโยบาย และภารกิจของสถานศึกษา 
ในเชิงบูรณาการตัวชี้วัดตางๆ รวมกัน 
 5.2 เพ ื ่อให สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษา (ย ุทธศาสตร เพ ื ่อพัฒนาสถานศึกษา)  
พ.ศ. 2566–2570 และแผนปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567ของสถานศึกษา  
สำหรับเปนเครื ่องมือในการเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค และ
เปาหมาย  
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนครูและบุคลากร เขารวมประชุมฯ   60 คน 
  6.1.2 แผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื ่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570  
ของสถานศึกษา 
  6.1.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การนำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570   
ของสถานศึกษา มาใช เป นเคร ื ่องม ือสำคัญในการเป นแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานให บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายของสถานศึกษา  
  6.2.2 การนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา มาใช 
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค 
 
 7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  
   (ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 ของสถานศึกษา 
 1) กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  1.1) คณะกรรมการดำเนินงาน เขาร วมประชุมหารือ/กำหนดแนวทางดำเน ินงาน 
ในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ย ุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570  
ของสถานศึกษา 
  1.2) ครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนททุกคน เขารวมประชุมเพื่อรับฟงการ
ช ี ้แจง/ทำความเข าใจ และแผนพัฒนาสถานศึกษา (ย ุทธศาสตร  เพ ื ่อพ ัฒนาสถานศ ึกษา)  
พ.ศ. 2566–2570 ของสถานศึกษา 
  1.3) ขั ้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื ่อพัฒนาสถานศึกษา)  
พ.ศ. 2566–2570 ของสถานศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 รายละเอียดกิจกรรม ข้ันตอน ปริมาณงาน สถานท่ีดำเนินงาน  
  1.3.1) ระยะเวลา/สถานท่ี 
    วันท่ี 22-25 มีนาคม 2566 
   ณ หองประชุมแสมบาน ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จังหวัดสงขลา  
 1.3.2) ผูเขารวมประชุม 
   ผูบริหาร ครู และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยประมงติณสูลานนท จังหวัดสงขลา  
จำนวน 60 คน   
 1.3.3) ข้ันตอน 
   1.3.3.1) คณะกรรมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 ของสถานศึกษา 
 1.3.3.2) ครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนททุกคน เขารวม
ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจง/ทำความเขาใจ และจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 
 1.3.3.3) ยกราง/การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 
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 กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 
 2) กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ 
  2.1) คณะกรรมการดำเนินงาน เขาร วมประชุมหารือ/กำหนดแนวทางดำเนินงาน 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา 
  2.2) ครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนททุกคน เขารวมประชุมเพื่อรับฟง 
การชี้แจง/ทำความเขาใจ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา
  2.3) ข ั ้นตอนการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ.  2567  
ของสถานศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 รายละเอียดกิจกรรม ข้ันตอน ปริมาณงาน สถานท่ีดำเนินงาน  
  2.3.1) ระยะเวลา/สถานท่ี 
    วันท่ี 26-27 กันยายน 2566 
   ณ หองประชุมแสมบาน ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จังหวัดสงขลา  
 2.3.2) ผูเขารวมประชุม 
   ผูบริหาร ครู และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยประมงติณสูลานนท จังหวัดสงขลา  
จำนวน 60 คน   
 2.3.3) ข้ันตอน 
   2.3.3.1) คณะกรรมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 ของสถานศึกษา 
 2.3.3.2) ครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนททุกคน เขารวม
ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจง/ทำความเขาใจ และจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 
 2.3.3.3) ยกราง/การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 
 2.3.3.4) จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการ ตามกรอบการยกรางแผนงาน/
โครงการในเชิงบูรณาการตัวชี้วัดจากแหลงตางๆ 

… 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมท้ัง 2 กิจกรรม เปนเงินท้ังสิ้น 60,000 บาท 
 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  
 (ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 ของสถานศึกษา 
 จากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน กิจกรรมท่ี 1 เปนเงิน 35,000 บาท ไดแก 
  8.1 คาจางจัดทำเลมแผนปฏิบัติราชการฯ และเอกสารอ่ืน เปนเงิน 8,000 บาท 
   ท่ีเก่ียวของในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
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  8.2 คาอาหารในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   เปนเงิน 27,000 บาท 
    - อาหารกลางวัน 3 ม้ือๆ ละ 80 บาท จำนวน 60 คน 
     = 80 บาท x 3 ม้ือ x 60 คน คิดเปนเงิน 14,400 บาท 
    - อาหารวาง 6 ม้ือๆ ละ 35 บาท จำนวน 60 คน 
     = 35 บาท x 6 ม้ือ x 60 คน คิดเปนเงิน 12,600 บาท 
     รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23,000  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 
  8.3 กระดาษ A4 (เบิกจากงานเอกสารการพิมพ) 
 
 
 กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 จากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน กิจกรรมท่ี 2 เปนเงิน 25,000 บาท ไดแก 
  8.1 คาจางจัดทำเลมแผนปฏิบัติราชการฯ และเอกสารอ่ืน เปนเงิน 7,000 บาท 
   ท่ีเก่ียวของในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  8.2 คาอาหารในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ   เปนเงิน 18,000 บาท 
    - อาหารกลางวัน 2 ม้ือๆ ละ 80 บาท จำนวน 60 คน 
     = 80 บาท x 2 ม้ือ x 60 คน คิดเปนเงิน 9,600 บาท 
    - อาหารวาง 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท จำนวน 60 คน 
     = 35 บาท x 4 ม้ือ x 60 คน คิดเปนเงิน 8,400 บาท 
     รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23,000  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถวน) 
  8.3 กระดาษ A4 (เบิกจากงานเอกสารการพิมพ) 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 คร ูและบุคลากรสถานศึกษา ได แนวทางและร วมกันจ ัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 (ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา ตามแนวทางท่ีกำหนดโดยสอศ. และสอดรับกับความตองการดานนโยบาย 
และดานภารกิจของสถานศึกษาในเชิงบูรณาการตัวชี้วัดตางๆ รวมกัน 
 9.2 สถานศึกษา มีแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงาน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต  
 แผนพัฒนาสถานศึกษา (ย ุทธศาสตร  เพ ื ่อพ ัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 และ 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
อยางท่ัวท้ังองคกร 
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11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษา (ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา) พ.ศ. 2566–2570 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา ที่ทำใหการดำเนินงาน  
เพ่ือสนองตอบตอนโยบาย   ความตองการของผูมีสวนได-เสีย  และตามภารกิจของสถานศึกษาอยางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  
   
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 ประเมินผล เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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93. โครงการพัฒนาการใชงานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) 

 
1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
    พันธกิจท่ี 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

  กลยุทธ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

   การประกันคุณภาพภายใน   
        ประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการ 

  การประกันคุณภาพภายนอก    
ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
ขอท่ี 3.3.2 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556)  
กำหนดวิสัยทัศนของประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart  Thailand)  มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาดภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนทุกระดับ 
มีความรูสามารถ เขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวิจารณาญาณและรูเทาทัน 
(Smart People : Information Literate)  มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีมีธรรมาภิบาล (Smart Government) เพ่ือนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน   
 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ( RMS : 2019 ) ขึ ้น ซึ ่งปจจุบันไดทำการพัฒนาตอยอดระบบดังกลาวในสวนของ
ฐานขอมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ฐานขอมูลคะแนนเก็บระหวางเรียนและทดสอบพรอมถายโอน 
เขาสูกระบวนการวัดผลการเรียนผานศธ.02 ฐานขอมูลการประเมินคุณภาพการสอนของครู ฐานขอมูล
การเขาออกสถานศึกษา ฐานขอมูลการชำระเงินบำรุงการศึกษา อีกทั้งยังไดปรับปรุงระบบสารบัญ
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อิเล็กทรอนิกส  ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษาใหทันสมัยและมีความรวดเร็ว มีบทสรุปรายงาน
สำหรับผูบริหารมากมาย เพื่อนำมาใชสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/ดำเนินงานของบุคลากรสถานศึกษา ทุกแผนก/งาน อีกยังเปน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร และรวมกันแกปญหาระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง
และเครือขายอาจารยท่ีปรึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 งานศูนยขอมูลและสารสนเทศไดเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในสถานศึกษา จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาการใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS) ใหกับผูบริหาร/บุคลากรในสถานศึกษาไดใชประโยชนจาก
พัฒนาระบบบริหารภายในสถานศึกษา ใหเทาทันตอการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 
5.  วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือพัฒนาการใชระบบสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS:2019) ใน
วิทยาลัย 
 5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชองทางในการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา ระหวางผูบริหาร 
บุคลากรทุกแผนก/งาน  
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาบุคลากรในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS : 2019) จำนวน 60 คน  
     6.2 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรที ่ไดรับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ สามารถประยุกตใชระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS : 2019) ไดอยางครบถวน และถูกตอง และ 
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนประโยชนสถานศึกษา ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 7.1.1 เสนอแผนงานโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  7.1.2 สรางความเขาใจและเผยแพรระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
RMS : 2019 
  7.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางความรูความเขาใจระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (RMS : 2019) รวมท้ังสงเสริมการนำไปประยุกตใชในสถานศึกษา  
  7.1.4 จัดระบบใหคำปรึกษา และการนิเทศการปฏิบัติงาน 
  7.1.5 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  7.1.6 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
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 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินการในชวงปงบประมาณ 2566 
  7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบประมาณป 2566 
 

 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีการใชระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (RMS : 2019) โดยสามารถดำเนินงานไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ลดระยะเวลาและข้ันตอนการสืบคนขอมูลตางๆ ทำใหไดขอมูลท่ีถูกตองและรวดเร็ว  ลดจำนวน
เอกสารในการจัดเก็บขอมูล และรายละเอียดตางๆ ในการดำเนินงานระบบงานอาจารยที ่ปรึกษา  
สามารถจัดทำขอมูลบุคลากร และบทสรุปสำหรับผู บริหารในดานการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาได รวมทั้งมีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกสชวยลดการใชกระดาษ (Paperless) ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ ครู เจาหนาที่ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของทางวิทยาลัยประมงติณสูลา
นนท ไดใชงานระบบบริหารการจัดการดานขอมูลอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
   ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถนำระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษาไปใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดในทุกรูปแบบ 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 ระบบการบริหารสามารถดำเนินการและตัดสินใจไดอยางถูกตอง และทันตอเหตุการณ 

คาใชจาย บาท คน วัน ชม. ครั้ง 
รวมเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. คาอาหารกลางวันครู
และเจาหนาท่ี ม้ือละ 80 
บาท 
 

80 60 2 - - 9,600 
ถัวเฉลี่ย
ตามท่ี 

จายจริง 
ทุก

รายการ 

2. คาอาหารวางครูและ
เจาหนาท่ี 2 ม้ือ ม้ือละ 
35 บาท 

35 60 2 - 2 8,400 

3 คาใชจายอ่ืน ๆ เชน คา
วัสด/ุ เอกสาร 

1,100 - - - - 2,000 

รวมท้ังส้ิน 20,000  
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12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 การติดตาม 
  สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินงาน 
 12.2 การประเมิน 
  ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
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94. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร/กลยุทธ/การประกันคุณภาพ 
  พันธกิจท่ี 8  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
  ประเด็นยุทธศาสตร 1  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      และการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    กลยุทธ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

  การประกันคุณภาพภายใน   
        ประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการ 
   การประกันคุณภาพ   (1 ตัวชี้วัด แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม)  
        ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
         ขอท่ี 5.4  ระบบอินเตอรเน็ตสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายใน
     สถานศึกษา 
   ขอท่ี 5.5  การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
     เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ดวยระบบเครือขายของวิทยาลัยปจจุบัน มีการรองรับการใชงาน และกระจายอุปกรณ 
ท่ัวภายในวิทยาลัย แตดวยความเร็วอินเตอรเน็ตท่ีใชงานในปจจุบัน ทำใหเกิดความลาชาตอการใชงาน 
งานศูนยขอมูลและสารสนเทศไดเล็งเห็นความสำคัญ จึงไดจัดทำโครงการดังกลาว เพื่อตอบสนองและ
ใหบริการอินเตอรเน็ตในการเรียนการสอน การทำงาน รวมไปถึงการบริหารจัดการของวิทยาลัย  
 
5.  วัตถุประสงค 
  5.1 เพ่ือใหบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชงานระบบเครือขาย และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
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6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ    
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท สามารถใชงานความเร็วอินเตอรเน็ต ท่ีมากกวา 100 MB  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ใชงานอินเตอรเน็ตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  6.2.2 ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 กิจกรรมและ/หรือข้ันตอนดำเนินการ 
 7.1.1 กิจกรรม คาบริการอินเตอรเน็ต ความเร็ว 500/500 Mbps แบบรายเดือน 
 7.1.1.1 ศึกษารายละเอียดความเร็วอินเตอรเน็ต คาบริการรายเดือน 
 7.1.1.2 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 7.1.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
 7.1.1.4 ดำเนินการติดตอผูใหบริการ 
 7.1.1.5 ดำเนินคาบริการรายเดือน 
 7.1.1.6 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
 7.1.1.7 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 
 7.1.2 กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครอืขาย ระยะท่ี 1 
 7.1.2.1 จัดทำโครงการ เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 7.1.2.2 สำรวจหองเรียน จำนวน 45 หองเรียน 
 7.1.2.3 งานพัสดุ ดำเนินการจัดซ้ือ  
 7.1.2.4 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
 7.1.2.5 สรปุผลและรายงานผลโครงการ 
 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  7.2.1 ดำเนินการในชวงปงบประมาณ 2565 

 7.2.2 สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 54,668 บาท โดยแยงออกไดดังนี ้

ท่ี กิจกรรม จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 คาบริการอินเตอรเน็ต  

ความเร็ว 500/500 Mbps  
แบบรายเดือนๆ ละ 2,862 บาท 

34,668  

2 คาวัสดุซอมแซมระบบเครือขาย 50,000  
 รวม 84,668  
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9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  9.1  ครู เจาหนาที่ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของทางวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
ไดใชงานระบบอินเตอรเน็ตอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
   ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
   วิทยาลัยฯ มีหองเรียนที่มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง รองรับจำนวนของครู เจาหนาที่ บุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษา 
    
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 การติดตาม 
  สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินงาน 
 12.2 การประเมิน 
  ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
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95. โครงการสงเสริมพัฒนางานวิจัย สัมมนา ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม  
ของครู นักศึกษา ปการศึกษา 2566 

 
1. ผูรับผิดชอบ   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  
                   ฝายแผนงานและความรวมมือ หัวหนาแผนกทุกวิชา 
 
2.ลักษณะของโครงการ 
   โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจำ 
       โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

    การประกันคุณภาพ  ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพ 
  มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
          ตัวบงชี้ท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม 
       สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน 
   วิสัยทัศนของสถานศึกษา  
  พันธกิจท่ี 6  สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ 
   ประเด็นยุทธศาสตร 1  การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม  
      เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ ของผูเรียน 
   นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. 
   
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอน สาขาเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ  สาขาแปรรูป และสาขาการเดินเร ือ ไดร ับการขับเคลื ่อน 
เปนสถานศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง จำเปนตองพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพดานการวิจัย 
สิ่งประดิษฐ และการถายเผยแพรสูชุมชน  ดานอุปกรณ องคความรู และเตรียมเขารวมการแขงขัน 
การประกวดแขงขันสิ ่งประดิษฐคนรุ นใหม  การประกวดงานวิจัย  การสัมมนา การประกวด
สิ ่งประดิษฐ และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีเพื ่อการพัฒนาอยางยั ่งยืน  โครงงานวิทยาศาสตร  
การสัมมนา อกท และการประกวดสิ ่งประดิษฐคนรุ นใหมอาชีวศึกษาในระดับ อศจ.ระดับภาค 
ระดับชาติ 
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5. วัตถุประสงค 
   5.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยฯ ดานการทำวิจัย สิ่งประดิษฐคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร  
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  5.2 เพ่ือถายทอดและเผยแพร วิจัย สิ่งประดิษฐคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตรสูชุมชนกอใหเกิด
ประโยชนอยางกวางขวางและเปนแนวทางในการสรางนักวิจัย นักประดิษฐตอไป 
  5.3 เพ่ือใหสอดรับกับงานประกันสถานศึกษาและมาตรฐานสถานศึกษา 
 5.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการวิจัย คิดคนสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมใหมของผูเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคคลากร  
 
6. เปาหมาย (เกณฑตัวช้ีวัดความสำเร็จ) 
 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  -จำนวนชิ ้นงานของการเขงขันสิ ่งประดิษฐ ผลงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร| 
ท่ีไดรับรางวัลระดับ อศจ. และระดับภาค ระดับชาติ ไมนอยกวารอยละ 80 
  -ผลงานของนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เขารวมโครงการไดรับการเผยแพร 
มากกวารอยละ 100 
 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู  เร ียน มีทักษะพื ้นฐานในการทำสิ ่งประดิษฐฯ ว ิจ ัย โครงงานวิทยาศาสตร 
ท่ีเขาเขารวมโครงการแขงขันในทุกระดับ ไดรับการเผยแพร แขงขันสูสาธารณชน  
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา /สถานท่ี 
 7.1 ข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.  เขียนโครงการ พฤศจิกายน 2565 
1. นำเสนอโครงการ ธันวาคม 2565 
2. อนุมัติโครงการ ธันวาคม 2565 
3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการกอนการแขงขัน 
โครงงานวิทยาศาสตร ชีววิถีประเภทท่ี 7-8 และ 
การประกวด สิ่งประดิษฐคนรุนใหมอาชีวศึกษา 

พฤศจิกายน 2565 จนถึง สิงหาคม 2566 

4. จัดทำนวัตกรรมตามแผนงานฯ พฤศจิกายน 2565 จนถึง สิงหาคม 2566 
6. เขารวมการแขงขันฯ พฤศจิกายน 2565 จนถึง สิงหาคม 2566 
7. ประเมินผลโครงการ กันยายน 2566 
8. สรุปและรายงานผล กันยายน 2566 
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 7.2 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  - เดือน กันยายน 2565 จนถึงเดือน สิงหาคม 2566 
  - สถานท่ี วิทยาลัยประมงติณสูลานนท และเวทีการเขารับการประกวดแขงขัน 
ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 
8. งบประมาณ/ ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
คาใชสอย  
    คาท่ีพัก 12,000 
    คาเบี้ยเลี้ยง 
    เบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถ (8x3x240) 
    เบี้ยเลี้ยงนักเรียน นักศึกษา (21x3x180) 
    (นักศึกษา 3 คน/7 ชิ้นงาน = 21 คน) 

 
9,000 

140,000 

    คาอาหาร  
คาวัสด ุ  
     คาวัสดุสำนักงาน 24,000 
     คาวัสดุฝกปฏิบัติ (จำนวน 10 ชิ้นงาน) 90,000 
                        รวมท้ังสิน้ 275,000 

โดยขออนุญาตจายทุกรายการ ตามท่ีจายจริง 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม และจำนวนผูเรียนของวิทยาลัยฯ ทีทำวิจัยสิ่งประดิษฐ  
มีทักษะ ความรู และศักยภาพในการทำวิจัย สิ่งประดิษฐใหมๆเพ่ิมข้ึน  

2. ไดจำนวนผลงานท่ีสงเขาประกวดชนะเลิศ ในระดับภาค ระดับชาติ  
3. เพ่ือรองรับงานประเมินของสถานศึกษา และงานประกันคุณภาพ 
4. จำนวนผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ิมจำนวน มากกวา 80% ของปท่ีผานมา 
5. จำนวนนักเรียน นักศึกษามีการสรางคิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ ไมนอยกวา 90% ของปท่ีผานมา 
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10. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
 ผลผลิต (Output)  
 1. ผลงานและจำนวนชิ้นงานที ่ผานการแขงขันและไดรับรางวัลคิดเปนไมนอยกวา 80%  

ของชิ้นงานท่ีสง 

 2. นักเรียนนักศึกษาเขารวมการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โครงงานวิทยาศาสตร ชีววิถี   

มีเพิ่มขึ้นและมีจำนวนชิ้นงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ที่มีคุณภาพของผูเรียน มากกวาปที่ผานมาไมนอยกวา 

80% 

 ผลลัพธ (Outcome)  
 1. จากการจัดโครงการฯนี้ทำใหนักเรียน นักศึกษาไดองคความรูทักษะ ดานสิ่งประดิษฐ 
คนรุนใหมใน 9 ประเภทจากการเขารวมงานประกวดการแขงขันสิ่งประดิษฐคนรุนใหมอาชีวศึกษา 
โครงงานวิทยาศาสตร ชีววิถีและไดเขารวมศึกษาดูงานในการแขงขันระดับอศจ. ระดับภาค ระดับชาติ 
 2. ได ผลงานว ิจ ัยของผ ู  เร ียน ส ิ ่งประดิษฐ ท ี ่สามารถเผยแพร ความร ู ส ู สาธารณชน 
ไดอยางกวางขวาง 
 3. สามารถนำผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ ฯ รองรับการประเมินสถานศึกษาดานการพัฒนา
ผูเรียน ดานท่ี 2 ตัวบงชี้ 2.6 และดานท่ี 6 ตัวบงชี้ 6.1 
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96. โครงการสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
ประจำปการศึกษา 2566 

   
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ    งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตามพรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 �  พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานวิชาชีพ 

           ประเด็นยุทธศาสตร 1  การสงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
      ดานวิชาชีพของบุคลากร 

          กลยุทธ   สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
      ดานวิชาชีพของบุคลากร 
 � สอดคลองกรอบการจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินสถานศึกษาที่เขารวม
โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

- มาตรฐานปจจัยนำเขา ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ดานผูเรียน และ 1.4 ดานผูสอน 

-  มาตรฐานดานกระบวนการ องคประกอบท่ี 2.4 ดานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ตัวชีวัดท่ี 

2.4.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูในสถานประกอบการ และ ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรูในสถานประกอบการ 

 � สถานศึกษาอาชีวศึกษา สู  EMS  (14 ดาน) ในดานที ่ 3 การพัฒนาครูและ
บุคลากร และดานที ่ 13 การจัดการความรู  (KM) แลกเปลี ่ยนเรียนรู  การวิจัยและการทดลอง  
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 � ตามมาตรฐานการอาช ีวศ ึกษาระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2559 ตามขอกำหนดที่ 5.1 สถานศึกษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร 
และผูเรียนในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมี การสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงการวิชาชีพที่นำไปใชประโยชนในการพัฒนา การเรียนการสอน หรืออำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา ชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนำไปสู
การแขงขันระดับชาติ   

 � สอดคลองกับยุทธศาสตรของสอศ. ในการพัฒนาคุณภาพผูเร ียน ปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน ศูนยกลาง ดานคุณภาพการเรียนการสอน สงเสริมนวัตกรรม
การจัดการอาชีวศึกษา 

  � ยุทธศาสตรพัฒนาอาชีวศึกษาเกษตรและประมงภายใตนโยบายการปฏิรูป
อาชีวศึกษาของไทย 2560-2564 กลยุทธท่ี 2.1.1 สงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
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4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 ไดใหความสำคัญในการนำกระบวนการวิจัยมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูของครูดวยตนเอง โดยในมาตรา 24 (5) สงเสริม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอำนวย ความสะดวก เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และมาตรา 
30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการสงเสริมใหผู สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา และการวิจัยของครู
เปนกระบวนการที่ตองมีการดำเนินงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิต การปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการ
สอนของครู ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นพรอมกันไปในการปฏิบัติงานการ
เรียนการสอนตามปกติของครู อีกทั้งวิทยาลัยฯไดใหความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร
ผลงานวิจัย โดยใหนอมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช อีกทั้งยังการทำวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ดังนั้น
จึงเสนอโครงการการสัมมนาผลงานวิจัยของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ประจำปการศึกษา  
 

5. วัตถุประสงค 
      5.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
      5.2 เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานผลงานวิจัย  
      5.3 เพ่ือใหผูสนใจไดนำความรูจากผลงานวิจัยไปศึกษาตอยอด ประยุกตใชและพัฒนา
สิ่งประดิษฐ 
 

6.  เกณฑ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
     6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 193 คน ประกอบดวย 
   - ผูบริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัย จำนวน 30  คน 
   - ผูเรียน ปวช.3 จำนวนประมาณ 60 คน และปวส.2 จำนวนประมาณ 200 คน 
รวม 260 คน 
         - ผูสนใจ จำนวน  20  คน  
  6.1.2 จำนวนผลงานวิจัยครูและนักศึกษา   รวม 80 ชิ้นงาน 
   - แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวนไมนอยกวา 60เรื่อง    
   - แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง จำนวนไมนอยกวา 20 เรื่อง     
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาดานทักษะการนำเสนองานวิจัย 
  6.2.2 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับองคความรูผานผลงานการวิจัย 
  6.2.3 ผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
          6.3.4 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับ มาก 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา สถานท่ี 
 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 7.2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.3 ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการดำเนินงาน 
 7.4 ดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิจัย 
       7.4.1 จัดทำกำหนดการของกิจกรรม 
  7.4.2 ประชาสัมพันธกิจกรรม 
           7.4.3 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ 
  7.4.4 จดักิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร) 
  7.4.5 ประเมินความพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
     7.5 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
            ระยะเวลา : เดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2566 

       สถานท่ี : ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  
 

            กำหนดแผนการดำเนินงาน ระยะเวลา ดังตาราง 

     กิจกรรม 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ •        

2. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    •     

3. ประชุมวางแผนรวมกับคณะกรรมการดำเนินงาน    •     

4. สำรวจจำนวนผลงานวจิัย     •    

5. เสนอจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ         
6. ดำเนินโครงการนำเสนอผลงานวิจัย     • • •  

7. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน      
 

• • 
8. รายงานผลการดำเนินงาน       •  
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8. งบประมาณและแหลงท่ีมา 
       งบประมาณ เปนเงินท้ังสิ้น 18,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

งบคาดำเนินการ  
- คาตอบแทนวิทยากร  2,400 
- คาวัสดุ   2,000 
- คาจัดทำเอกสารเขาเลม   1,000 
- คาอาหารกลางวัน     8,000 
- คาเครื่องดื่ม อาหารวาง   6,000 
                   รวม  19,400 
หมายเหต:ุ คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 บุคลากรวิทยาลัยประมงติณสานนทไดรับความรูผานผลงานวิจัย  
 9.2 บุคลากรวิทยาลัยประมงติณสานนทไดนำเอาผลงานวิจัยไปศึกษาตอยอด ประยุกตใชและ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ 

9.3  มีการจัดทำและศึกษางานวิจัยเพ่ิมข้ึนท้ังดานคุณภาพและปริมาณ 
 

10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
10.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดเผยแพรนำเสนอสัมมนา ผลการวิจัย ท้ังแบบบรรยายและแบบ

โปสเตอร 
      10.2 ไดเอกสารรายงานผลการวิจัยของผูเขารวมสัมมนาสำหรับเผยแพรในหองสมุด 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

11.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับการพัฒนาดานทักษะการนำเสนองานวิจัย 
 11.2 ผูเขารวมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานผลงานวิจัย  
 11.3 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมท่ีสนใจไดมีโอกาสนำผลงานวิจัยไปศึกษาตอยอด ประยุกตใชและ

พัฒนาสิ่งประดิษฐ 
 

12. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
12.1 ใชแบบสอบถามประเมินความพอใจ 
12.2 ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดแตละกิจกรรม 
12.3 ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการ 
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97. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ     งานประกัน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ  
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 การประกันคุณภาพภายในมาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสาวนรวม 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการบริหารที ่จะตองจ ัดทำ 
อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป ประกอบดวยระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และ 
การประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง กระบวนการในการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จำเปนตองมีกลไกในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ในดานระบบโครงสรางการบริหาร  
ดานบุคลากรและดานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ตองมีการกำหนดมาตรฐานและเกณฑตัวชี้วัด 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จึงจำเปนตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหสอดรับกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค  
 5.1  เพ่ือจัดประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 5.2  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 5.3  เพ่ือติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 
 5.4  เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณชน 
 5.5  เพ่ือเผยแพรรายงานการประเมินตนเอง 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดดำเนินกิจกรรมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน  
  6.1.2 รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท ปการศึกษา 2565 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยฯ  และสามารถนำมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหดียิ่งข้ึน 
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7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
 7.2 ดำเนินโครงการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 7.3 ประเมินผลโครงการ 
 7.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ/รายงานการประเมินตนเอง 
 7.5 เผยแพรสูสาธารณชน 
 

 รายละเอียดกิจกรรม ข้ันตอน ปริมาณงาน สถานท่ีดำเนินงาน  ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. ดำเนินโครงการ  

 

          
3. ประเมินผลโครงการ        

 

    
4. สรุปผล/เขียน
รายงาน 

     
 

      

5. เผยแพรผลงาน 
สูสาธารณชน 

       
 

    

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  35,000 บาท  ไดแก 

8.1 คาอาหารและอาหารวาง 21,000 บาท 
8.2 คาวัสดุสำนักงาน   10,000 บาท 
8.3 คาจางถายเอกสารและเขาเลม 4,000 บาท 

 

9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ครูและบุคลากรจำนวน 70 คน มีความรูความเขาใจขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามคู มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2565 และสามารถ 
ดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบไดอยางครบถวนและบังเกิดผลดีตอสถานศึกษา 
 9.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2565ในภาพรวม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  รายงานผลการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
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98. โครงการศึกษาดูงานของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ      

           งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา/ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

2. ลักษณะโครงการ  

  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 

       สอดคลองกับนโยบาย สอศ.    
 - ดานท่ี  3  Re-Skills,  Up-Skills,  New-Skills 
     ขอ  5  Startup/Business  online 
 - ดานท่ี 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 สรางคานิยม “การศึกษา

สรางคน  อาชีวะสรางชาติ”    

      สอดคลองกับการประกันคุณภาพ  มาตรฐาน 1  
 - ตัวบงชี้ท่ี   1.9, 1.10, 1.11 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณประจำป ตามโครงการ
สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรูแกนักศึกษา 
ในการเปนผูประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะไดเห็นการทำงานของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 
ในแตละสาขาอาชีพ และดานธุรกิจที่เกี ่ยวของ ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพการเริ ่มตนธุรกิจ  
การบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและการบริหารเงินทุนในการเปนผูประกอบการ ซึ่งสามารถ
สรางแรงจูงใจใหกับนักศึกษาในการพัฒนาเปนผูประกอบการรุนใหมไดเปนอยางดี  ดังนั้นงานสงเสริม
ผลิตผลการคาฯ จึงเห็นวาโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เปนสิ่งที่มีความจำเปนสำหรับ
การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน เนื่องจากสามารถสรางแรงจูงใจใหกับนักศึกษาและยังเปนการสราง
เครือขายระหวางวิทยาลัยกับสถานประกอบการอีกทางหนึ่งอีกดวย 
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5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือสรางองคความรูเรื่องการเปนผูประกอบการ แกนักเรียน นักศึกษา 

 5.2 เพ่ือสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานภายนอก 

     5.3 เพ่ือบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
     5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่ประกอบธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ ไดเห็นประสบการณตรง 
ในการดำเนินธุรกิจนำมาประยุกต และพัฒนาธุรกิจของตนเอง 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท เขารวมโครงการ จำนวน 50 คน 
 6.1.2 คณะครู เขารวมโครงการ จำนวน 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 90 
 6.2.2 ผูท่ีเขารวมโครงการมีการจัดทำโครงงานวิชาชีพ   คิดเปนรอยละ 90 
 6.2.3 นักเรียน นักศึกษาและครูไดรับประสบการณตรงเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ และพัฒนา
ธุรกิจตนเองใหมีคุณภาพดีข้ึน มีรายไดมากข้ึน 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 7.1 ข้ันตอนการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 

 

 7.2 ระยะเวลา สถานท่ี ปริมาณงาน 

  7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคา 2565 - กันยายน 2566 

 7.2.2 สถานท่ีดำเนินการ  
   -  ณ สถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของนักศึกษา 

      สถานศึกษา ณ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจในภาคอ่ืน ๆ  

 

ข้ันตอนการดำเนินการ 
      พ.ศ. 2565                             พ.ศ. 2566 
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.จัดทำโครงการ             
2.เสนอโครงการ             
3.ดำเนินการตามโครงการ             
4.ติดตามประเมินผล             
5.สรุปผลโครงการ             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 

 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  20,000 บาท   (งปม. เฉพาะกิจ) ไดแก 

 8.1 คาตอบแทน  จำนวน   10,000 บาท 
1.2 คาใชสอย  จำนวน   7,400 บาท 

- คาอาหารกลางวันครู   10  คน × 120 บาท × 1  ม้ือ = 1,200  บาท 

 - คาอาหารวางครู         10 คน ×   35  บาท × 2  ม้ือ  =   700  บาท 

 - คาอาหารกลางวันนักศึกษา   50  คน × 60 บาท × 1 ม้ือ   = 3,000 บาท 

  - คาอาหารวางนักศึกษา        50 คน × 25 บาท × 2 ม้ือ   = 2,500 บาท 

1.3 คาวัสดุ    จำนวน  2,600 บาท 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา และครูไดรบัประสบการณตรงจากผูประกอบอาชีพ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา นำทักษะและประสบการณปใชในการจัดการธุรกิจของตนเอง 

 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
  ครูและนักเรียน นักศึกษา พัฒนาธุรกิจ ในวิทยาลัยฯ 

 

11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 11.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลยัประมงติณสูลานนทท่ีสนใจทำธุรกิจ เขารวมโครงการ จำนวน 50 คน 

 11.2 คณะครู เขารวมโครงการ จำนวน 10 คน 

 11.3 จำนวนรายไดจากการขายสินคาและบริการ 

 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 12.1 ดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 12.2 ประเมินผลระหวางดำเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 12.3 รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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99. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” 
 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา/ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  
   โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
    มาตรฐานการประกันคุณภาพ  มาตรฐาน 1 ตัวบงชี้ 1.9, 1.10, 1.11 
   นโยบาย สอศ. ดานท่ี  3  Re-Skills ,  Up-Skills ,  New-Skills  
                     ขอ  5  Startup/Business  online 
                ดานท่ี 5 ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
                       ขอ สรางคานิยม “การศึกษาสรางคน  อาชีวะสรางชาติ” 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท ี ่สำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา ได จ ัดสรรงบประมาณประจำป   
เพื่อใหสถานศึกษาดำเนินงานโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  
เรื่องการฝกอาชีพและการเปนผูประกอบการ กำหนดบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ที่ใหผูเรียน
สามารถประกอบอาชีพได เตรียมความพรอมใหนักเรียนในดานการประกอบอาชีพ  สงเสริม
ผูประกอบการขนาดยอม  และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  โดยสงเสริมการจัดการเรียน 
การสอนมุงเนนใหผู เรียนสามารถจัดทำสิ่งประดิษฐงานวิจัย และโครงงานที่นำไปใชในการพัฒนา
วิชาชีพ  การสรางอาชีพได  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษา  มีความรู  ทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ 
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานความพอเพียง  พอประมาณ  มีเหตุผล  ดังนั้น
ผ ู ร ับผ ิดชอบโครงการจ ึงได จ ัดทำโครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการการเข ียนแผนธ ุรก ิจและ 
สรางผูประกอบการรายใหม โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางองคความรู 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสรางองคความรูเรื่องการเปนผูประกอบการ แกนักเรียน นักศึกษา 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจ ไดตามรูปแบบท่ีถูกตอง 
5.3 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการทำกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ 
5.4 เพ่ือสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับหนวยงานภายนอก 
5.5 เพ่ือบูรณาการกิจกรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
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6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท เขารวมโครงการจำนวน 50 คน 
      6.1.2 คณะครู เขารวมโครงการ จำนวน 10 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 90 
 6.2.2 ผูท่ีเขารวมโครงการมีการจัดทำโครงงานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 90 
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 

 
7.2 ระยะเวลา สถานท่ี ปริมาณงาน 

 7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ      ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 
 7.2.2 สถานท่ีดำเนินการ  
  - หองประชุม  อาคารศูนยวิทยบริการ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  

7.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 
7.3.1 จัดทำโครงการ 
7.3.2 เสนอโครงการ 
7.3.3 ดำเนินการตามโครงการ 
7.3.4 ติดตามประเมินผล 
7.3.5 สรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

      พ.ศ. 2565                              พ.ศ. 2566 
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.จัดทำโครงการ             
2.เสนอโครงการ             
3.ดำเนินการตาม
โครงการ 

            

4.ติดตามประเมินผล             
5.สรุปผลโครงการ             
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8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมาการดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท  (งปม. เฉพาะกิจ) ไดแก 

8.1 คาตอบแทน จำนวน         4,800   บาท 
8.2 คาใชสอย  จำนวน         8,900   บาท 

- คาอาหารกลางวันครู และเจาหนาท่ีประจำศูนยบมเพาะ 15 คน × 120 บาท × 1 ม้ือ           
        = 1,800  บาท 

 - คาอาหารวางครู         15 คน ×   35  บาท × 2  ม้ือ  = 1,050  บาท 
 - คาอาหารกลางวันนักศึกษา   55  คน × 60 บาท × 1 ม้ือ    = 3,300  บาท 
 - คาอาหารวางนักศึกษา        55 คน ×  25  บาท × 2 ม้ือ    = 2,750  บาท 

 8.3 คาวัสดุ  จำนวน     6,300 บาท 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษานำความรูไปเขียนแผนธุรกิจไดตามรูปแบบท่ีถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
9.2 นักศึกษาทุกสาขาวิชา สงแผนธุรกิจเขาประกวดเพ่ือรับการคัดเลือก  
9.3 นักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกตามแผนธุรกิจ สามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจได 
9.4 นักเรียน นักศึกษามีการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเขียนแผนธุรกิจ 
9.5 นักศึกษาสามารถทำธุรกิจไดจริง และมีรายไดระหวางเรียน 
 

10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด  
10.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาเขียนแผนธุรกิจไดตามรูปแบบและนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใชในกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ 
10.2 นักศึกษาไดดำเนินงานตามแผนธุรกิจและมีรายไดระหวางเรียน 
 

11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด                      
 นักศึกษาทุกสาขาวิชามีแผนธุรกิจตามรูปแบบที ่กำหนด เพื ่อเขาประกวดอยางนอย 
สาขาวิชาละ 1 แผนธุรกิจ    
  
12. การติดตามและการประมินผลโครงการ               

12.1 ดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
12.2 ประเมินผลระหวางดำเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3 รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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100. โครงการจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ ครุภัณฑ และปรับปรุงสำนักงาน 
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

 
1.  ผูรับผิดชอบโครงการ งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา/ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใตยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
                      สอดคลองกับนโยบาย สอศ. 
                           - ดานท่ี  3  Re-Skills ,  Up-Skills,  New-Skills 
                 ขอ  5  Startup/Business  online 
                      พันธกิจสถานศึกษาท่ี 5 
                           - ดานท่ี 1 การพัฒนาแหลงเรียนรู  
  

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กำหนดใหแตละสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา             
โดยกำหนดใหสถานศึกษามีสำนักงานศูนยบมเพาะผู ประกอบการอาชีวศึกษาที ่ตั ้งอยู ในทำเล 
ที่เหมาะสม ปายสำนักงานศูนยบมเพาะฯ  มีแผนภูมิตามโครงสรางการบริหารงาน มีความพรอม 
ดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและมุมวิชาการเพื่อเปนแหลงบริการความรูแกนักเรียน นักศึกษา ครู หรือ 
ผูที ่สนใจทำธุรกิจในสถานศึกษา  นอกจากนี้การปรับปรุงสำนักงานศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา เปนตัวชี ้วัดหนึ่งในการประเมินศูนยบมเพาะผู ประกอบการอาชีวศึกษาท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ดังนั้นจึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ ้นตามเหตุผล
ดังกลาว 
 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหนักเรียน – นักศึกษา มีหองสำนักงานท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน – นักศึกษา มีแหลงคนควาขอมูลในการทำธุรกิจของนักศึกษา  
5.3 เพ่ือใหนักเรียน – นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณใชอยางเพียงพอ  

 

6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
6.1 เชิงปริมาณ   
6.1.1 สำนักงานศูนยบมเพาะฯ มีความสวยงาม เปนสัดสวน มีความสะดวกสบาย สงเสริมให

นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงเรียนรู จำนวน 1 หองเรียน 
6.1.2 วิทยาลัยฯ มีสำนักงานศูนยบมเพาะฯ ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน – นักศึกษา มีสำนักงานท่ีมีความพรอม และเปนแหลงเรียนรูท่ีครบถวน 
    6.2.2 นักเรียน – นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณสำนักงานใชอยางเพียงพอ 

 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนการดำเนินการ/ปฏิบัติงาน 

 
7.2 ระยะเวลา สถานท่ี ปริมาณงาน 

 7.2.1 ระยะเวลาดำเนินการ      ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566  
 7.2.2 สถานท่ีดำเนินการ  
  หอง 312  อาคารเรียนสามชั้น  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  

7.3 กิจกรรมการดำเนินงาน 
7.3.1  จัดทำโครงการ 
7.3.2  เสนอโครงการ 
7.3.3  ดำเนินการตามโครงการ 
7.3.4  ติดตามประเมินผล 
7.3.5  สรุปผลโครงการ 

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหลงท่ีมาการดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 บาท  (งปม. เฉพาะกิจ) ไดแก 
  8.1 คาวัสดุสำนักงาน   8,000 บาท 
  8.2 คาครุภัณฑ    7,000 บาท 
  8.3 คาจางทำปายโครงสรางศูนยบมเพาะ  5,000 บาท  
      
 
 

ข้ันตอนการ
ดำเนินการ 

    พ.ศ. 2565                             พ.ศ. 2566 
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.จัดทำโครงการ             
2.เสนอโครงการ             
3.ดำเนินการ 
ตามโครงการ 

            

4.ติดตาม
ประเมินผล 

            

5.สรุปผลโครงการ             
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีสำนักงานศูนยบมเพาะฯ ท่ีกวางขวาง บรรยากาศดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก ติดตอไดงาย 
9.2 มีวัสดุ อุปกรณสำนักงานและครุภัณฑ ท่ีจำเปนใชอยางเพียงพอ 

 
10. ผลผลิต (output) พรอมตัวช้ีวัด 
 มีสำนักงานศูนยบมเพาะฯ ท่ีกวางขวาง บรรยากาศดี มีสิ่งอำนวยความสะดวก ติดตอไดงาย
และมีวัสดุ อุปกรณสำนักงานและครุภัณฑ ท่ีจำเปนใชอยางเพียงพอ 
 
11. ผลลัพธ (outcome) พรอมตัวช้ีวัด 
 นักเรียน นักศึกษา ไดใชบริการสำนักงานศูนยบมเพาะฯ ที ่กวางขวาง บรรยากาศดี  
มีสิ่งอำนวยความสะดวก ติดตอไดงาย มีวัสดุ อุปกรณสำนักงานและครุภัณฑ ท่ีจำเปนใชอยางเพียงพอ 
 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

12.1 ดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
12.2 ประเมินผลระหวางดำเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3 รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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101. โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑงานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  
 งานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 
 
2. ลักษณะโครงการ 

 ( √ )   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ สอดคลองกับยุทธศาสตรอาชีวศึกษา 
 (    )   โครงการตามภาระงานประจำ 
 (    )   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 ( √ )   การประกันคุณภาพ (ระบุ) มาตรฐานท่ี 3 ตัวบางชี้ท่ี 3.8 
 ( √ )   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ) พันธกิจท่ี 1 
 (    )   นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ) – 
 (    )   นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด (ระบุ) – 
 (    )   อ่ืนๆ (ถามี/ระบุ) 1. – 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ เปนงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบผลผลิต
ทุกๆ ประเภทของสถานศึกษาใหตรงกับโครงการฝก และจัดทำทะเบียนผลิตผลและการจำหนาย
ผลิตผล มีการกำกับติดตาม และการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจายของงานผลผลิตการคาและและธุรกิจ 
เพ่ือจัดทำรายงานตอสถานศึกษา เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น จำเปนตองมีอุปกรณ
เครื่องมือในการทำงาน โยเฉพาะคอมพิวเตอรและเครื่องสำรองไฟ งานสงเสริมผลผลิตการคาและ
ประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเปนไดจัดทำโครงการขึ้นเพื ่อใหเกิดความสะดวกในการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอไป 
 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรและเครื่องสำรองไฟ 
5.2 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน 
 

6.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสำรองไฟ     จำนวน  1  ชดุ 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
        ประสิทธิภาพในการทำงาน  
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7. กิจกรรมหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ขออนุมัติโครงการ 
7.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 
7.3 สถานท่ี งานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 
 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
คาครุภัณฑ 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
  2. เครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง 

 
 20,000   บาท 
   2,000   บาท 

 

รวมเงิน 22,000    บาท งปม. เฉพาะกิจ 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1  จัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
 9.2  มีความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน 
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102. โครงการผลิตและจำหนายอาหารปลอดภัย  
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 
 หัวหนางานสงเสริมผลผลิตการคาและประกอบธุรกิจ 
 
2. ลักษณะโครงการ 
    ( √ )   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ สอดคลองกับยุทธศาสตรอาชีวศึกษา 
    (    )   โครงการตามภาระงานประจำ 
    (    )   โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

   ( √ )   การประกันคุณภาพ (ระบุ) มาตรฐานท่ี 3 ตัวบางชี้ท่ี 3.8 
   ( √ )   วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ) พันธกิจท่ี 1 
   (    )   นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ) – 
   (    )   นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด (ระบุ) – 
   (    )   อ่ืนๆ (ถามี/ระบุ) 1. – 

 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ดวยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท เปนวิทยาลัยฯที่ทำการเลี้ยงกุง เลี้ยงปลา เพื่อฝกนักเรียน
นักศึกษาใหมีความรู ความสามารถเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือนำไปทำงานตอนสำเร็จการศึกษา  
ซึ ่งในการนี ้ งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ เห็นสมควรเปนตลาดหนาวิทยาลัย 
เพื่อดำเนินการขายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา เพื่อเปนการฝกดานการขายและการประกอบธุรกิจ  
ที่ครบวงจรตั้งแตการเลี้ยงไปจนถึงขั้นการขาย และเปนการชวยเหลือชุมชนหรือขาราชการในพื้นท่ี
ใกลเคียงไดซ้ือผลผลิต เชน กุง ปลา ในราคาท่ีถูกกวาทองตลาดและไดสินคาท่ีสด 
 ดังนั้น งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท จึงเห็น
ความสำคัญการเปดตลาดเพื่อขายผลผลิตของนักศึกษาหนาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทำโครงการตลาด 
ขายผลผลิตหนาวิทยาลัย เพ่ือเปนการฝกนักศึกษา และเพ่ือจำหนายผลผลิตใหกับประชาชนท่ัวไปและ
กลุมขาราชการ ตอไป 
 
 5.วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการฝกทักษะ นักเรียน นักศึกษา ดานการขายและการประกอบ
ธุรกิจ 

5.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายและการระบายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
5.3 เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแกไขปญหาสังคม สงเสริมเศรษฐกิจใหเกิด 

การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางตลาดท่ีเก่ียวของ 
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6.เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
  เพ่ือจัดจำหนายกุงขาวอินทรีย ปลานิล พืชผัก ขาวสาร ผลติภัณฑแปรรูปสัตวน้ำจากแผนก

วิชา เครือขาย นักเรียน อศ.กช. ศิษยเกา และชุมชน ทุกวันศุกร สัปดาหท่ี 2 ของเดือน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู ทางดานการขายและสรางความสามัคคีในการทำงาน                    

ทำใหวิทยาลัยเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
  6.2.2 เพื ่อเพิ ่มชองทางการจัดจำหนายและการระบายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล 
  6.2.3 เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแกไขปญหาสังคม สงเสริมเศรษฐกิจใหเกิด

การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางตลาดท่ีเก่ียวของ 
  
7. กิจกรรมหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ขออนุมัติโครงการ 
7.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
7.3 สถานท่ี หนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

 
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ  

รายการ จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
  1. วัสด-ุ อุปกรณ ในการดำเนินงาน 35,000 บาท  

รวมเงิน 35,000 บาท  
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ และมีความรับผิดชอบ 
 9.2 วิทยาลัยฯ ชองทางการจัดจำหนายและการระบายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 9.3 วิทยาลัยฯ เปนกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแกไขปญหาสังคม สงเสริมเศรษฐกิจให
เกิดการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางตลาดท่ีเก่ียวของ 
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103 โครงการผลิตและจำหนายปลาสวยงาม 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ  

 1. นางสาวสุกฤตา   สามารถกิจ 

 2. นางสาวกานดา  เหลาะโตะหมัน 
 3. นางวิลาวัณย     บุญฤทธิ์   
 
2. ลักษณะโครงการ   
  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
  พันธกิจท่ี 1  ผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ 
     สูมาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาแหลงเรียนรู 
     กลยุทธ  การพัฒนาแหลงเรียนรู 
   ประกันคุณภาพฯ : ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

1.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร การประกอบธุรกิจปลาสวยงาม 
จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการลงทุนต่ำใหผลตอบแทนระยะเวลาสั้น   ผูประกอบการ
สงออก    ปลาสวยงาม เริ่มทำธุรกิจปลาสวยงามในประเทศมาประมาณ 50 ปที่ผานมา    โดยจะเปน
การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก   ใชแรงงานในครอบครัว ใชสถานที่บริเวณบานพักอาศัย ลงทุนนอย   
ปจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบการเพาะเลี ้ยงแตกตางกันออกมาหลายรูปแบบตามชนิดของปลา   
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  สวนใหญจะเพาะเลี้ยงในภาคกลางของประเทศ   แตความตองการ
ปลาสวยงามในตลาดปลาสวยงามภาคใตนั ้น    มีความตองการในปริมาณสูง  กอปรกับการขนสง 
ที ่มีระยะทางไกล ทำใหเกษตรกรผู เพาะเลี ้ยงและจำหนายปลาสวยงามในภาคใต  ตองขนสง 
ปลาสวยงาม จากภาคกลางในทุก ๆสัปดาหมาจำหนาย  ดังนั้น แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  วิทยาลัย
ประมงติณสูลานนท จึงเห็นความสำคัญในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหแกเกษตรกร  ผูเพาะเลี้ยงและ
จำหนายปลาสวยงาม  ใหสามารถเลือกซื ้อปลาสวยงามที่ตองการและลดระยะทางในการขนสง 
ปลาสวยงาม โดยจัดทำโครงการศูนยการผลิตและจำหนายปลาสวยงามข้ึนในวิทยาลัยฯ  
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและจำหนายปลาสวยงามสามารถเลือกซ้ือปลาสวยงามท่ี

ตองการ 
5.2 เพ่ือฝกนักศึกษาใหมีทักษะในการเปนเจาของธุรกิจแบบ  SMART  FARMER 
5.3 เพ่ือใหเกิดผลผลิตและสรางรายไดใหกับสถานศึกษา 
5.4 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจ 
 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1.1 นักศึกษาจำนวน 40 คนท่ีเรียนวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามไดฝกทักษะ 
  6.1.2 ผลผลิตพันธุปลาสวยงาม   5 ชนิด  
        1) ปลาคารฟ  ขนาด 2-5 นิ้ว  จำนวน  1,000  ตัว 
        2) ปลาทอง            ขนาด 2-5 นิ้ว  จำนวน  1,000 ตัว 
        3) ปลาหางนกยูง            จำนวน 1,000 ตัว 
        4) ปลาสอด    จำนวน 1,000 ตัว 
             5) ปลากัด    จำนวน    500 ตัว 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มีการบูรณาการ การเรียนการ

สอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ 
 6.2.2 นักศึกษามีทักษะและประสบการณในอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม สามารถออกไป

ประกอบอาชีพได 
 6.2.3 เปนแหลงศึกษาดูงานใหกับเกษตรกรและผูสนใจ  

 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา 
7.2 ดำเนินโครงการ 
7.3 ประเมินผลโครงการ 
7.4 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 รายละเอียดกิจกรรม ข้ันตอน ปริมาณงาน สถานท่ีดำเนินงาน  ณ วิทยาลัยประมงติณสูนนท 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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. ดำเนินโครงการ  

 

          
3. ประเมินผลโครงการ            

 

4. สรุปผล/ 
เขียนรายงาน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  25,800 บาท  ไดแก 
ประมาณการรายรับ  
ลำดับท่ี รายการ จำนวน/หนวย ราคา/หนวย รวม(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 

 ปลาคารฟ ขนาด 3-5 นิ้ว   
 ปลาทอง ขนาด 2-5 นิ้ว  
 ปลาหางนกยูง            
 ปลาสอด    
 ปลากัด    

500  ตัว 
500  ตัว 
500  ตัว 
500  ตัว 
500  ตัว 

35 
30 
10 
10 
15 

17,500 
15,000 
5,000 
5,000 
7,500 

 รวม   50,000 
ประมาณการรายจาย 
ลำดับท่ี รายการ จำนวน/หนวย ราคา/หนวย รวม(บาท) 

1 ปลาคารฟ ขนาด 3-5 นิ้ว 
   

 500  ตัว 10 5,000 

2 ปลาทอง            ขนาด 2-5 นิ้ว 500    ตัว 10 5,000 
3 ปลาหางนกยูง 500   ตัว 3 1,500 
4 ปลาสอด 500   ตัว 3 1,500 
5 ปลากัด 500  ตัว 5 2,500 
6 คาอาหารปลาสวยงาม 1 กระสอบ 700 700 
7 คาอุปกรณท่ีใชในการเลี้ยง   1,000 
8 คายาและสารเคมี   1,000 
9 คาอุปกรณจำหนาย   1,000 
10 คาจางนักศึกษาปฏิบัติงาน 

นอกเวลาและผูควบคุม 
1 เดือน 3,600 3,600 

11 คาไฟฟา   1,000 
12 คาน้ำประปา   2,000 
 รวม     25,800 

 
ผลการดำเนินงาน 

ลำดับท่ี รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
1 ประมาณการรายรับ (ตอเดือน) 50,000 
2 ประมาณการรายจาย (ตอเดือน) 25,800 
 รายไดสุทธ ิ(ตอเดือน) 24,200 
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รายการกระแสเงินสด 
รายการ ปงบประมาณ 2566 
รายจาย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

คาพันธุปลา 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 

คาอาหาร 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

คาอุปกรณการเลี้ยง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

คายาและสารเคมี 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

คาอุปกรณจำหนาย 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

คาตอบแทน 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

คาไฟฟา 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

คาน้ำประปา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

รวม 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 

รายรับ             

คาจำหนายพันธุปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รายได 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงและจำหนายปลาสวยงามไดปลาสวยงามท่ีมีคุณภาพตามตองการ 
 9.2 เปนแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มีการบูรณาการ การเรียนการสอน 
ในรายวิชาท่ีเก่ียวของ    
 9.3 มีทักษะและประสบการณในอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม สามารถออกไปประกอบอาชพีได 
 9.4 สถานศึกษามีรายไดเพ่ิมข้ึน 
 9.5 เปนแหลงศึกษาดูงานใหกับเกษตรกรและผูสนใจ  
 
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือนและสรุปโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
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104. โครงการเล้ียงกุงขาวปลอดภัย 1 ไร 1 ลาน ในรูปแบบ SMART FARM 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ 

 1. นายสมชาติ ชูมาก 

 2. นายธาฎา  ศิณโส 
 3. นายอานนท วิไลรัตน 
   
2. ลักษณะโครงการ   
 (√ )  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ  สอดคลองกับยุทธศาสตรอาชีวศึกษา  
          (   )  โครงการตามภาระงานประจำ 
 (   )  โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน และมาตรการ 
 (   )  การประกันคุณภาพ (ระบุ)  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี  3.8 
 (   )  วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ)  พันธกิจท่ี 3   
 (√ )  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เกษตรกรรมและประมง 
 (   )  นโยบาย/ยุทธศาสตร จังหวัด (ระบ)ุ  - 
 (   )  อ่ืน ๆ (ถามี/ระบุ) 1.  – 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  เปนสถานศึกษาท่ีฝกการประกอบอาชีพทางดานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ ซึ่งในปจจุบันนี้ การเลี้ยงกุงจัดวาเปนอาชีพหลักที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
ถึงแมจะเปนอาชีพท่ีมีการลงทุนสูง มีความเสี่ยงสูง แตผลตอบแทนท่ีไดรับก็มีความคุมคากับการลงทุน  
ดังนั้นวิทยาลัยฯ ควรใหความสำคัญกับการบริหารจัดการฟารมใหมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
มีการนำระบบบริหารจัดการ  มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการฟารม ซึ่งการเลี้ยง 
กุงอินทรียเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถลดตนทุนการผลิต และทำใหผลผลิตปลอดสารพิษไมอันตราย 
ตอผูบริโภคโดยตรง และขณะเดียวกันก็ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในการจัดการฟารมเลี้ยง 
กุงอินทรีย ไดมีการบูรณาการ การเรียนการสอนของแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ทำใหนักศึกษา 
ไดฝกปฏิบัติจริง สรางประสบการณใหกับนักศึกษาเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการออกไปประกอบอาชีพ
ตอไป  
 
5. วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือฝกทักษะการเลี้ยงกุงอินทรียใหกับนักศึกษา 
 5.2  เพ่ือใหเกิดผลผลิต  และสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
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6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ   :  ผลผลิตกุงขาวจำนวน  6,000/รุน 
 6.2  เชิงคุณภาพ   : นักศึกษามีทักษะและประสบการณในอาชีพการเลี้ยงกุงอินทรีย 
 
7.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1  ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ/ติดตั ้งวัสดุ อุปกรณ /ดำเนินการเลี้ยงกุ ง/    
สรุปและรายงานผล 
 7.2  ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต เดือนตุลาคม 2565  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566  
   - รอบท่ี 1 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 
   - รอบท่ี 2 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 
 7.3  สถานท่ี  บอเลี้ยงกุงขาวดานหลัง  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

งบดำเนินการ   

2. พันธุลูกกุง จำนวน 600,000 ตัว x 20 บาท 120,000  

3. อาหาร จำนวน 17,100กก x 45 บาท 770,000   

4. วัสดุปูน แรธต ุ 120,000  

5. คาตอบแทน นักเรียนและครูประจำงานฟารม 120,000  

6. คาไฟฟา 300,000  

7. เคมีภัณฑ 80,000  

8. คาซอมแซมอุปกรณ 60,000  

9. อ่ืนๆ 50,000  

รวมท้ังส้ิน 1,620,000  

 
9.  ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1  ไดฝกนักศึกษาใหมีทักษะและประสบการณในการเลี้ยงกุงขาว 
 9.2   ผลผลิตกุงขาว จำนวน 106,875 กิโลกรัม (สองรอบการเลี้ยง)  
 9.3   ราคากุงขาว 45 ตัว/กิโลกรัมๆ ละ 160 บาท 
 9.4  เปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจ 
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10.  ผลผลิต  (output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
 ประมาณการผลผลิตการเลี้ยงกุงขาวอินทรียเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
ตั้งแต ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

ว/ด/ป 
จำนวนรุน

ของการล้ียง 
เงินลงทุน ผลผลิตกุง รายได กำไร หมายเหตุ 

ต.ค.  
2565 
ก.ย. 
2566 

2 รุน 1,620,000 106,875 1,710,000 90,000 งบประมาณ
วัสดุถาวร 

 สรุปการเล้ียง 1,620,000 106,875 1,710,000 90,000 ตนทุนผันแปร 
 
11.  ผลลัพธ  (outcome)  ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
 นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงกุงขาวได 
 
12.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 ประเมินทักษะและประสบการณของนักศึกษา 
 12.2 ประเมินผลผลิตในแตละรุนการเลี้ยง 
 12.3 ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 
 12.4 สรุปและรายงานผลโครงการ 
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105. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 
 
1. ผูรับผิดชอบโครงการ :  งานอาคารสถานท่ี 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ  
 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ 
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. 
 พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยระบบคุณภาพ เนนการมีสวนรวม 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ พัฒนาปจจัยสนบัสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ.  
  พันธกิจที ่ 5 สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
การจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ว ิทยาล ัยประมงต ิณส ูลานนท    ส ั งก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู ณ เลขที่ 57/7 หมู 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
จัดตั้งเมื ่อวันที่ 2 มิถุนายน พุทธศักราช 2523  เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง 
และสาขาวิชาการเดินเรือ และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ  
ตั้งอยูในพื้นที ่ลุ มน้ำทะเลสาบสงขลา  ในชวงที่เปนน้ำกรอย น้ำธรรมชาติที่ผิวดินมีความเค็มจัด 
ในฤดูแลง  สภาพพื้นที่เปนดินเหนียวมีสภาพเปนกรดอยางรุนแรง  มีกรดซัลฟวริก หรือกรดกำมะถัน
ผสมอยูจำนวนมาก ทำใหวิทยาลัยขาดแคลนน้ำจืดธรรมชาติ  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชา
เพาะฟกสัตวน้ำจืด  การฝกภาคปฏิบัติ Smart farm สัตวน้ำจืด  ซ่ึงไดแก การฟกสัตวน้ำจืด การอนุบาล
สัตวน้ำจืด และการเลี้ยงปลาชนิดตางๆ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  นอกจากนี้ชุมชนและ
หนวยงานในพ้ืนท่ีใกลเคียง มาขอใชบริการน้ำจืดสำหรับดูแลภูมิทัศนภายในบริเวณโดยรอบได 
  ด ังน ั ้นว ิทยาล ัยประมงต ิณส ูลานนท จ ึงจ ัดโครงการบร ิหารจ ัดการน ้ำโดยช ุมชน  
ตามแนวพระราชดำริ  เพื ่อจ ัดการระบบกักเก็บน้ำฝนในชวงฤดูฝน  ไว เป นน้ำจ ืดสำหรับใช 
ในการจัดการเรียนการสอน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ในชวงฤดูแลงภายในสถานศึกษาและขยายผล 
สูชุมชน   
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5. วัตถุประสงค  
   5.1 เพื่อจัดการระบบกักเก็บน้ำฝนในชวงฤดูฝนไวเปนน้ำจืดสำหรับใชในการจัดการเรียน 
การสอน ในชวงฤดูแลงภายในวิทยาลัยฯ 
    5.2 เพื ่อจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับใชในการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ ตลอดจนใชรดน้ำตนไม  
ดูแลภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ 
 

 6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ดำเนินการจัดการระบบกักเก็บน้ำฝนในชวงฤดูฝน ไวเปนน้ำจืดสำหรับใชในการ
จัดการเรียนการสอน ในชวงฤดูแลง ตลอดระยะเวลา 12 เดือน 
  6.1.2 มีการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ไดไมนอยกวา 3 ชนิด  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีน้ำจืดสำหรับใชในการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด 
  6.2.2 มีน้ำจืดสำหรับใชในการดูแลภูมิทัศนภายในวิทยาลัยฯ   
 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ระยะเวลาและสถานท่ี 
  ดำเนินโครงการระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
 
 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

ดำเนินการตามโครงการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปและรายงานผล 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมาการดำเนินโครงการ 

ลําดับ คาใชจาย จํานวน หนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 คาวัสดุ

1.1 ทอพีวีซี 8 นิ้ว 10 เสน          2,500         25,000

1.2 ของอพีวีซี 8 นิ้ว 4 อัน          2,000           8,000

1.3 วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ํา 1 รายการ         10,000         10,000

1.4 เสาพรอมเสกลระดับน้ํา 1 ตน          2,000           2,000

2 คาครุภัณฑ                -   

2.1
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 8 นิ้ว พรอม

มอเตอรไฟฟา

1 ชุด         72,000         72,000

2.2
ชุดโซลาเซลลสําหรับสูบน้ําพรอม

อุปกรณ
1 ชุด         50,000         50,000

3 คาจาง

3.1 คาจางปรับปรุงลอกทางระบายน้ํา 1000 เมตร              20         20,000

3.2
คาจางจัดทําปายโครงการพรอม

ตกแตงภูมิทัศน
1 รายการ         15,000         15,000

3.3 คาจางงานวางทอระบายน้ํา 2 จุด         10,000         20,000

       222,000รวมทั้งสิ้น  
หมายเหตุ  ขออนุมัติเฉล่ียจายทุกรายการตามจริง 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท มีการบริหารจัดการน้ำที่เปนตนแบบได  มีน้ำจืดไวใชงาน
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด   
  9.2 ผู เรียนสาขาวิชาเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำไดฝกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดอยางตอเนื่อง 
ตลอดปการศึกษา 
  9.3 ผูเรียนรายวิชาวิเคราะหคุณภาพน้ำ  ไดฝกปฏิบัติการวิเคราะหน้ำ  ในกระบวนการบริหาร
จัดการน้ำอยางตอเนื่อง 
  9.4 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  มีน้ำจืดไวใชดูแลตนไมตางๆในการจัดภูมิทัศนใหสวยงาม  
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
 10.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 10.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
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106. โครงการจัดซ้ือจัดหาและซอมแซมวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ (ระบุ)  
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ)  
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ)   
           พันธกิจท่ี 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    กลยุทธ  1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารให  มี  
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 
 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่งานประชาสัมพันธ มีหนาที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 21 ประกอบดวย 1) รวบรวมและเผยแพรขาวสาร 
ที่เกี ่ยวของกับสถานศึกษารวมทั้งขาวสารอื่นๆ ใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั ่วไป  
2) รับผิดชอบศูนยกลางการติดตอสื่อสารตางๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เชน ศูนยควบคุมเสียงตามสาย ศูนยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสาร
ดวยระบบอิเล ็กทรอนิกส  3)  เปนศูนยข อมูลและบริการขาวสารของราชการ ประสานงาน 
กับชุมชน ทองถิ่นสวนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ  
4) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 5) จัดทำปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 6) ดูแล บำรุงรักษา และ
รับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที ่ไดรับมอบหมาย 7) ปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ไดรับมอบหมาย 
จากวิทยาลัย  ในแตละปงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ ที่อยูในความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ  
มีการชำรุด จึงตองมีความจำเปนที ่จะตองซอมแซมวัสดุ – อุปกรณ  รวมถึงจัดซื ้อวัสดุตางๆ  
ในการจัดการการประชาสัมพันธ 
 ดังนั้นงานประชาสัมพันธ จึงเสนอโครงการจัดซื้อจัดหาและซอมแซมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับการประชาสัมพันธ  เพื่อจัดหาวัสดุ – อุปกรณ ใหเพียงพอตอความจำเปนในการประชาสัมพันธ 
งานของวิทยาลัยฯ และเผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุ – อุปกรณ เพียงพอตอความจำเปนในการประชาสัมพันธงานของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
  5.3 เพ่ือจัดหาผามานบังแสงหองประชาสัมพันธ 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  จัดหาวัสดุ อุปกรณในการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ  ตลอดปงบประมาณ (12 เดือน) 
   6.1.2  มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ของวิทยาลัยฯ ตลอดปงบประมาณ ไมนอยกวา  
60 เรื่อง 
   6.1.3  ผามานหองประชาสัมพันธ      
    6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

ดำเนินการตามโครงการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปและรายงานผล 

สิ้นสุด 

เริ่มตน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
   จากเงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบประมาณป 2566 เปนเงินงบประมาณ
ท้ังสิ้น 35,000 บาท ไดแก  
 

รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

คาวัสดุประชาสัมพันธ 1 รายการ 3,000       3,000      

คาใชจายในการประสานงาน 12 เดือน 800         9,600      

คาซอมแซมอุปกรณ 1 รายการ 3,000       3,000      

คามานบังแสงหองประชาสัมพันธ (2 ดาน) 1 หอง 19,000     19,000    

คาใชจายอื่น 1 รายการ 400         400        

35,000    รวมทั้งสิ้น  
   หมายเหตุ  ขออนุมัติเฉลี่ยจายทุกรายการตามจริง 
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
  หองประชาสัมพันธมีความปลอดภัย และมีท่ีเก็บเอกสารอยางเปนระเบียบเพียงพอตอการใชงาน 
 
10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  งานประชาสัมพันธ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร แกคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษา ไดโดยมีชองทางท่ีหลากหลาย  เขาถึงกลุมเปาหมาย คิดเปนรอยละ 90 
 
11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา สามารถไดรับขอมูลขาวสาร และ 
ไดรับบริการจากงานประชาสัมพันธ รอยละ 100 
 
12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
 12.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 12.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
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107. โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ (ระบ)ุ  
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบุ)  
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ)   
  พันธกิจท่ี 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    กลยุทธ  1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสารให  มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่งานประชาสัมพันธ มีหนาที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 21 ประกอบดวย 1) รวบรวมและเผยแพรขาวสาร 
ที่เกี ่ยวของกับสถานศึกษารวมทั้งขาวสารอื่นๆ ใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั ่วไป  
2) รับผิดชอบศูนยกลางการติดตอสื่อสารตางๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เชน ศูนยควบคุมเสียงตามสาย ศูนยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสาร
ดวยระบบอิเล ็กทรอนิกส 3)  เปนศูนยข อมูลและบริการขาวสารของราชการ ประสานงาน 
กับชุมชน ทองถิ่นสวนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ  
4) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 5) จัดทำปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 6) ดูแล บำรุงรักษา และ
รับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที ่ไดรับมอบหมาย 7) ปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ไดรับมอบหมาย 
จากวิทยาลัย  ในแตละปงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ ที่อยูในความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ  
มีการชำรุด จึงตองมีความจำเปนที ่จะตองซอมแซมวัสดุ – อุปกรณ  รวมถึงจัดซื ้อวัสดุตางๆ  
ในการจัดการการประชาสัมพันธ 
 ดังนั้นงานประชาสัมพันธ จึงเสนอโครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา  เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารของวิทยาลัยฯ  ในชองทางตางๆ  ตามความจำเปน  ในโอกาสตางๆ   
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5.  วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือจัดจางทำ Presentation แนะนำวิทยาลัยฯ ภาคภาษาไทย+อังกฤษ 
 5.3  เพ่ือจัดทำไวนิลเพ่ือการประชาสัมพันธวิทยาลัยในโอกาสตางๆ 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดทำ Presentation แนะนำวิทยาลัยฯ ภาคภาษาไทย+อังกฤษ 
  6.1.2 ไวนิลเพ่ือการประชาสัมพันธ 
  6.1.3 จัดซ้ือวัสดุสำนักงานสำนักงาน       
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เผยแพรขอมูล ขาวสารตางๆ ของวิทยาลัยฯ ใหแกบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนงานประจำและงานเฉพาะกิจ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

ดำเนินการตามโครงการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปและรายงานผล 

สิ้นสด 

เริ่มตน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
   จากเงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบประมาณป 2566 เปนเงินงบประมาณ
ท้ังสิ้น 100,000 บาท ไดแก  
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 Presentation แนะนําวิทยาลัยฯ

 ภาคภาษาไทย+อังกฤษ�

1 รายการ 50,000     50,000    

2 ไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ 1 รายการ 40,000     40,000    

3 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ 10,000     10,000    

100,000  รวมทั้งสิ้น  
หมายเหตุ  ขออนุมัติเฉลี่ยจายทุกรายการตามจริง  
 
9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 9.1 ผูบริหาร ครู หนวยงาน เจาหนาที่ นักศึกษา มีความเขาใจ ใหความรวมมือในกิจกรรม
ตางๆ ของวิทยาลัยฯ 
 9.2 บุคลากรภายนอก และชุมชน รับทราบขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัย  
เปนอยางดี 
 9.3 บุคลากรภายนอกรูจัก และเขาใจบทบาทของวิทยาลัยฯ เปนอยางดี 
 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 ดำเนินการจัดซ้ือตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 10.2 ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการงานประชาสัมพันธ 
 10.3 รายงานผลการดำเนินโครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
    10.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เสนอวิทยาลัยฯ เม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามแผนการดำเนินงาน 
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108. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หนวยงาน รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจำ 
    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
 
3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
  การประกันคุณภาพ (ระบุ)  
  วิสัยทัศนของสถานศึกษา (ระบ)ุ  
  นโยบาย/ยุทธศาสตร สอศ. (ระบุ)   
  พันธกิจท่ี 8 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
    กลยุทธ  1  พัฒนาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสารให  มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่งานประชาสัมพันธ มีหนาที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 21 ประกอบดวย 1) รวบรวมและเผยแพรขาวสาร 
ที่เกี ่ยวของกับสถานศึกษารวมทั้งขาวสารอื่นๆ ใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั ่วไป  
2) รับผิดชอบศูนยกลางการติดตอสื่อสารตางๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เชน ศูนยควบคุมเสียงตามสาย ศูนยวิทยุสื่อสาร โทรศัพทภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสาร
ดวยระบบอิเล ็กทรอนิกส 3)  เปนศูนยข อมูลและบริการขาวสารของราชการ ประสานงาน 
กับชุมชน ทองถิ่นสวนราชการ  สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ  
4) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 5) จัดทำปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 6) ดูแล บำรุงรักษา และ
รับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที ่ไดรับมอบหมาย 7) ปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ไดรับมอบหมาย 
จากวิทยาลัย  ในแตละปงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ ที่อยูในความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ  
มีการชำรุด จึงตองมีความจำเปนที ่จะตองซอมแซมวัสดุ – อุปกรณ  รวมถึงจัดซื ้อวัสดุตางๆ  
ในการจัดการการประชาสัมพันธ 
 ดังนั้นงานประชาสัมพันธ จึงเสนอโครงการจัดซื้อจัดหาและซอมแซมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
กับการประชาสัมพันธ  เพื่อจัดหาวัสดุ – อุปกรณ ใหเพียงพอตอความจำเปนในการประชาสัมพันธง 
านของวิทยาลัยฯ และเผยแพรขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ 
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5.  วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือจัดหาระบบเสียงตามสาย สำหรับเผยแพรขอมูลขาวสารภายในวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือพัมนาระบบการประชาสัมพันธแกบุคลากรภายใน ภายนอก วิทยาลัยฯ และชุมชน 
 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
   ระบบเสยีงตามสาย จำนวน 1 ระบบ      
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  เผยแพรข อม ูล ขาวสารตางๆ ของวิทยาลัยฯ ใหแกบ ุคลากรทั ้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนงานประจำและงานเฉพาะกิจ 
 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดำเนินโครงการ 
 จากเงินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนเงินท้ังสิ้น  200,000   บาท  ไดแก  
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 คาจางดําเนินการจัดทําระบบเสียงตามสาย

ภายในวิทยาลัยฯ

1 รายการ 200,000   200,000  

200,000  รวมทั้งสิ้น  
หมายเหตุ  ขออนุมัติเฉลี่ยจายทุกรายการตามจริง 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัต ิ

ดำเนินการตามโครงการ 

ประเมินผลการดำเนินงาน 

สรุปและรายงานผล 

สิ้นสด 

เริ่มตน 
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 9. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 มีระบบเสียงตามสายท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากระบบเดิมชำรุด ใชการไดเพียงบางสวน 
 

10. ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  งานประชาสัมพันธ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร แกคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนนักศึกษา ไดโดยมีชองทางท่ีหลากหลาย  เขาถึงกลุมเปาหมาย คิดเปนรอยละ 90 
 

11. ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา สามารถไดรับขอมูลขาวสาร และไดรับ
บริการจากงานประชาสัมพันธ รอยละ 100 
 

12. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 12.1 เครื่องมือประเมินผล : การสังเกต/แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม 
 12.2 ระยะเวลาในการประเมิน : ผลระหวางดำเนินกิจกรรม/หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 12.3 ประเมินการจัดกิจกรรม : ผูเขารวมโครงการ 
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