
ฝายวิชาการ 

1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแผนกวิชาพื้นฐานประยุกต 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุภัก   ออนทอง 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน     ตุลาคม   พ.ศ.  2553 - กันยายน   พ.ศ. 2554 

5.  หลักการและเหตุผล   

ในการจัดการเรียนการวิชาสามัญมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาความผูเรียนใหเต็มศักยภาพ ทําให

ผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล  มีระบบ  มีระเบียบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหา

และสถานการณไดอยางรอบคอบ ทําใหสามารถวางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตอง จึงทําให

นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอย  ดังน้ันไดเล็งเห็นถึงความ สําคัญดังกลาว  จึงไดจัด

โครงการ “พัฒนาและเพิ่มศักยภาพแผนกวิชาพื้นฐานประยุกต”  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดีข้ึน 

6. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษา และใหนักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2. เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง 

3. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีข้ึน 

7. เปาหมาย 

     ดานปริมาณ 

จํานวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี 

 ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาไดพัฒนา 

2. นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดี 

3. นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิการเรียนดีข้ึน      

8.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดีข้ึนประมาณ 80 % 

9.  ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา 

 โครงการ   การเรียนการสอน ประเด็นที่เกี่ยวของ ในทุกรายวิชาสามัญ 

10. วิธีการดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
2553 2554 

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

เขียนโครงการ              

เสนอ / อนุมัติโครงการ             

ประชุมคณะกรรมการ             



ดําเนินกิจกรรม             

สรุปโครงการ             

 

11. คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

 งบประมาณที่ใช      35,309บาท  

รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1.  กระดาษโรเนียว 20   รีม 80 1,600  

2.  กระดาษไข เครื่อง ก็อบป 2  มวน 3,500 7,000  

3.  แฟมสันกวาง 3 น้ิว 3  โหล 59 2,124  

4.  กระดาษปก 6  หอ 70 420  

5.  แผนซีดีเปลา 5  หลอด 378 1,890  

6. สมุดเบอร 2 12  เลม 28 336  

7.  คลิปดําขนาดเล็ก 5   โหล 70 350  

8  ซองสีนํ้าตาลขนาด 9x12 36  ซอง 2.75 99  

9. แฟมสันกวาง 2 น้ิว 3  โหล 55 1,980  

10.  ปากกาลบคําผิด 1  โหล 576 576  

11. กระดาษ A4 80 แกรม 60  รีม 100 6,000  

12.  ดินสอดํา 2B  11  โหล 48 528  

13.  เทปสีทําสันปก 2 น้ิว 36  มวน 45 1,620  

14. ลวดหนีบ  2  โหล 70 140  

15.  กระดาษโพสต -อิท 2x3 น้ิว 1  โหล 35 420  

16.  เอลเพนข้ีผึ้งนับแบงค 2  อัน 60 120  

17  ไสแมกยิง ขนาด T3/10 มม 20  กลอง 30 600  

18 ใบมีดคัตเตอร ใหญ 5 กลอง 16 80  

19.  หมึกเติมตลับชาติ แดง นํ้าเงิน 3  ขวด 20 60  

20  สกอตเทป 1 น้ิว 12  มวน 210 2,520  

21  กระดาษอิงคเจ็ต  210 แกรม 6  หอ 300 1,800  

22.  กระดาษอิงคเจ็ต  180  แกรม 6  หอ 150 900  

23.  สติกเกอรตีเสน  เลเซอร 9 มิล 60  มวน 25 1,500  

24.  เชือก ขาวแดง  3  เมตร 5  มวน 40 200  

25.  รางปลั๊กไฟ   3  ชุด 130 390  

26.  กาวนํ้า   1  โหล 100 100  



27.  กาวเย้ือไม 1  โหล   216 216  

28  กาว 2  หนา  ยาว  5  เมตร 1  โหล 1,740 1,740  

                                              รวม 35,309  

 

12.  การประเมินผล 

 1.  ประเมินครูผูสอนแผนกพื้นฐาน   

 2.  ความพึงพอใจของผูเรียน 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

 1.   การจัดทํา จัดเก็บเอกสาร  มีความถูกตอง เปนระเบียบปลอดภัย 

 2.   การควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุภัก  ออนทอง  (สารบรรณฝายวิชาการ) 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ    สารบรรณฝายวิชาการ   วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ     1   ปงบประมาณ  2555 

5. หลักการและเหตุผล  

วิทยาลัยประมงปตตานีเปนสถานศึกษาที่ใหบริการดานการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต  ซึ่งฝายวิชาการเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการใหบริการ และ

ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาในการจัดการการเรียนการสอนดานวิชาการและ

วิชาชีพสูชุมชน  ในการบริหารจัดการของงานฝายจําเปนที่ตองใชวัสดุสํานักงานและครุภัณฑในการอํานวย

ความสะดวกและรวดเร็วในการตอบสนองความตองการและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ   

6.  วัตถุประสงค  

1.  เพื่อใหบริการนักเรียนนักศึกษาในการติดตอในการเรียนการสอน 

2.  เพื่อใหบริการกับบุคคลภายในที่มาติดตอราชการและเปนไดดวยความสะดวกรวดเร็ว 

3.  เพื่อการบริหารจัดการงานในฝายเปนไดดวยความรวดเร็ว 

7.  เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาที่ศึกษาในวิทยาลัยฯ  จํานวน  864   คน 

2. ครูอาจารยที่ไดรับบริการงานฝายวิชาการ  จํานวน  34  คน 

 เชิงคุณภาพ 

                 ผูที่เขารับบริการมีความพึงพอใจในการติดตอ   

8.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 



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.  โครงการอนุมัติ             

3.  จัดซื้อวัสดุ             

4.  ดําเนินโครงการ             

5.  สรุปโครงการ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1.  กระดาษโรเนียว 60   รีม 70 4,200  

2.  กระดาษไข เครื่อง ก็อบป 2  มวน 3,500 7,000  

3.  แฟมสันกวาง 3 น้ิว 3  โหล 59 2,124  

4.  กระดาษปก 6  หอ 70 420  

5.  แผนซีดีเปลา 5  หลอด 378 1,890  

6.  มีดเหลาดินสอ 4  โหล 30 120  

7. สมุดเบอร 2 12  เลม 28 336  

8.  คลิปดําขนาดเล็ก 5   โหล 70 350  

9.  ซองสีนํ้าตาลขนาด 9x12 36  ซอง 2.75 99  

10. แฟมสันกวาง 2 น้ิว 3  โหล 55 1,980  

11.  ปากกาลบคําผิด 1  โหล 576 576  

12. กระดาษ A4 80 แกรม 60  รีม 100 6,000  

14.  ดินสอดํา 2B  11  โหล 48 528  

15.  เทปสีทําสันปก 2 น้ิว 36  มวน 45 1,620  

16. ลวดหนีบ  2  โหล 70 140  

17.  กระดาษโพสต -อิท 2x3 น้ิว 1  โหล 35 420  



18.  เอลเพนขี้ผ้ึงนับแบงค 2  อัน 60 120  

19.  ยางลบ   11  โหล 75 528  

20.  ไสแมกยิง ขนาด T3/10 มม 20  กลอง 30 600  

21.  ดินสอ  2  B 3  โหล 44 132  

23.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/6 10  กลอง 40 400  

24.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/8 10  กลอง 40 400  

25.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/10         10  กลอง 40 400  

26.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/13 10  กลอง 40 400  

28.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/15        10  กลอง 40 400  

29.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 23/17 10  กลอง 40 400  

30.  ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 30 กลอง 6 180  

31 ใบมีดคัตเตอร ใหญ 5 กลอง 16 80  

32.  หมึกเติมตลับชาติ แดง นํ้าเงิน 3  ขวด 20 60  

33.  ยาลบดินสอ 1 โหล 60 60  

34.  สกอตเทป 1 น้ิว 12  มวน 210 2,520  

35.  กระดาษอิงคเจ็ต  210 แกรม 6  หอ 300 1,800  

36.  กระดาษอิงคเจ็ต  180  แกรม 6  หอ 150 900  

37.  สติกเกอรตีเสน  เลเซอร 9 มิล 60  มวน 25 1,500  

38.  เชือก ขาวแดง  3  เมตร 5  มวน 40 200  

39.  กาว TOA ใหญ 2  ขวด 100 200  

40.  รางปล๊ักไฟ   3  ชุด 130 390  

41.  กาวนํ้า   1  โหล 100 100  

42.  กาวเยื้อไม 1  โหล   216 216  

43.  กาว 2  หนา  ยาว  5  เมตร 1  โหล 1,740 1,740  

 

รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

44.  คาจางเหมาบริการ     

- ซอมแซมวัสดุถาวร  5,000 10,000  

- ซอมแซมครุภัณฑ  10,000 15,000  

- จางเหมาบริการตางๆ   5,000  

                                              รวม 69,156  

 

10.  การประเมินผล 

 1.  จากการสอบถาม   

 2.  จากเอกสาร 

11.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 



 1.   การจัดทํา จัดเก็บเอกสาร  มีความถูกตอง เปนระเบียบปลอดภัย 

 2.   การควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ  อบรมวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาลัยประมงปตตานี 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวจันทรเพ็ญ   ไชยนุย 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน      1  ตุลาคม   พ.ศ.  2554    ถึง     30  กันยายน   พ.ศ. 2555 

5.  หลักการและเหตุผล   

ตามที่ทางวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช) สาขางานการประมง  เกษตรทั่วไป  และอุตสาหกรรมเกษตร  และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าทั่วไป  เกษตรศาสตร  แปรรูปสัตวนํ้า   และเทคโนโลยี

สํานักงาน โดยนโยบายมุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนใหสูงข้ึน  ซึ่งการวิจัยในช้ันเรียนเปน

นวัตกรรมเพื่อชวยแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูใหดีข้ึน โดยยังผลใหนักเรียน นักศึกษามีพัฒนาการดาน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และเพื่อสนองตอบตามนโยบายของวิทยาลัย  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอนจึงมีหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผูสอน  รวมทั้งการแกไขปญหาใน

ช้ันเรียนของนักเรียน นักศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปวช. และ ปวส. ในทุกประเภทวิชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนของวิทยาลัย 

6. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผูสอนและแกไขสภาพปญหาของนักเรียน นักศึกษาได 

2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนตามมาตรฐานการศึกษาได 



3.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. และปวส.ของวิทยาลัยใหดี

ข้ึน 

7. เปาหมาย 

       ดานปริมาณ 

  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนวิทยาลัยประมงปตตานี   จํานวน   1   โครงการ 

  ครู อาจารย  จํานวน  40  คน ของแตละรายวิชา  มีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยคนละ 1  เรื่อง  

 ดานคุณภาพ 

  1. นักเรียน  นักศึกษา  จบตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาทั้งหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

  2. คุณภาพการจัดเรียนการสอนของครูผูสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ในแตละสาขาวิชา 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  1. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑสําเร็จการศึกษารอยละ   85 

  2. นักเรียน นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนรอยละ 90  

  3. วิทยาลัยมีงานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนแตละรายวิชาอยางนอยคนละ  1  เรื่อง 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา 

 โครงการจัดการเรียนการสอน  ประเด็นเกี่ยวของ  การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

ของทุกรายวิชา  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสูหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อคุณภาพการศึกษา 

 

 

10. วิธีการดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
2554 2555 

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

เขียนโครงการ              

เสนอ / อนุมัติโครงการ             

ประชุมคณะกรรมการ             

ดําเนินโครงการ             

สรุปโครงการ             

 

11. คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

 งบประมาณที่ใช      150,000    บาท  

รายการ หมายเหตุ 



คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  

50,000 - 100,000  

รวม 150,000  
 

12. การติดตามประเมินผล  

 1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน 

 2. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  นักศึกษา 

 3. ประเมินจากจํานวนผลงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนแตละรายวิชา 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง (ปวส.)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑของหลักสูตร 

2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ตอคุณภาพการเรียนการสอนของครูผูสอนเพิ่มสูงข้ึน 

3. ครูผูสอนแตละรายวิชามีงานวิจัยในช้ันเรียนหรือนวัตกรรมเพื่อเผยแพรเปนผลงานทางวิชาการได 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ      นางสาวจันทรเพ็ญ   ไชยนุย 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ     วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินงาน     1  ตุลาคม   พ.ศ.  2554     ถึง     30  กันยายน   พ.ศ. 2555 

5.  หลักการและเหตุผล   



ตามที่วิทยาลัยประมงปตตานี  ไดเปดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร  โดยนโยบายของวิทยาลัยมุงหวังใหแผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้าดําเนินการผลิต

สินคา เพื่อผลักดันใหเกิดเปนหน่ึงผลิตภัณฑหน่ึงวิทยาลัย (OCOP)  และเพื่อสนองตอบตามนโยบายของ

วิทยาลัย  ทางแผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้าจึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาคนควา  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของ

วิทยาลัย เพื่อใหเปนแหลงฝกทักษะอาชีพแกผูเรียนและบุคคลทั่วไป ในการผลิตสินคาทางดานการเกษตร   

6. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสินคา OCOP ของวิทยาลัย 

2.  เพื่อเปนแหลงการเรียนรูและถายทอดทักษะวิชาชีพในการผลิตสินคาทางดานการเกษตร 

7. เปาหมาย 

       ดานปริมาณ 

 1.  แผนกวิชาแปรรูปสัตวนํ้ามีผลิตภัณฑสินคา OCOP ของวิทยาลัย จํานวน   5   ผลิตภัณฑ 

เชน  ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาจากสาหรายผมนาง  ผลิตภัณฑปลาดุก  ผลิตภัณฑสัตวนํ้าพื้นเมือง  เปนตน 

 2.  ครู อาจารย  จํานวน  4  คน ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑทาง

การเกษตรอยางนอยคนละ 1  เรื่อง 

 3.  ผูเรียนสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน  39  คน มีทักษะกระบวนการทํางานตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตรมีผลใหผลสัมฤทธ์ิทางเรียนดีข้ึน 

  ดานคุณภาพ 

  1. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสามารถนําทักษะความรูไปใชในการ

ประกอบวิชาชีพอื่นได 

  2. ผูสอนมีการศึกษาวิจัย และพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดเรียนการสอนของครูผูสอนใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 1. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑสําเร็จการศึกษารอยละ 90 

 2. นักเรียน นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนรอยละ 90  

 3. วิทยาลัยมีงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาของครูผูสอนอยางนอยคนละ  1  เรื่อง 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา 

 โครงการจัดการเรียนการสอน  ประเด็นเกี่ยวของ  ผูเรียนฝกทักษะวิชาชีพ 

 โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา  ประเด็นเกี่ยวของ ผูเรียนมีรายไดระหวาง

เรียน 

 โครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยของวิทยาลัย 

 



10. วิธีการดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
2554 2555 

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

เขียนโครงการ              

เสนอ / อนุมัติโครงการ             

ประชุมคณะกรรมการ             

ดําเนินโครงการ             

สรุปโครงการ             

 

11. คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

 งบประมาณที่ใช      80,000    บาท  

รายการ หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  

- - 80,000  

รวม 80,000  
 

 

12. การติดตามประเมินผล  

 1. ประเมินจากครูผูสอนของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมีการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาชีพของ

ตนอยางนอยคนละ 1 เรื่อง 

 2. ประเมินจากผลิตภัณฑสินคาของวิทยาลัย OCOP  

 3. ประเมินจากจํานวนผลงานนวัตกรรมหรืองานวิจัย เกี่ยวกับผลิตภัณฑสินคา OCOP 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทางดานทักษะวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

2. สงเสริมใหครูผูสอนมีผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรเปนผลงานทางวิชาการ 

3. วิทยาลัยมีผลิตภัณฑสินคาชนิดใหมที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

4. เพื่อผลักดันใหเกิดโครงการสืบสานและถายทอดนวัตกรรม ผลิตภัณฑชุมชนสูนักเรียน นักศึกษา

ของวิทยาลัย และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินตอไป 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ฝาย วิชาการ 

1. ชื่อโครงการ   ซอมบํารุงคอมพิวเตอรPC และคอมพิวเตอรโนตบุกของวิทยาลัยประมงปตตานี 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอดุลย  เมาะอะ 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1ตุลาคม  2554ถึง30กันยายน2555 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดมีการสงเสริมการเรียนการสอน ทางดานคอมพิวเตอรPC

และคอมพิวเตอรโนตบุกใหนักเรียนนักศึกษา ยืมเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยใหมีคอมพิวเตอรPCและ

คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับนักเรียนนักศึกษา ในการคนควาหาความรู 

เพื่อเปนการสนองนโยบายของ วิทยาลัยประมงปตตานี ไดจัดทําโครงการซอมบํารุงคอมพิวเตอรPC 

และโนตบุก เพื่อที่จะรองรับการเสียหายทางดานอุปการณคอมพิวเตอรPC และโนตบุกของวิทยาลัยประมง

ปตตานี เพื่อซอมบํารุงใหคอมพิวเตอรPC และโนตบุกพรอมใชงานและสะดวกในการเรียนการสอน ใหกับ

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนรอบๆวิทยาลัยจํานวน 800คน 

6. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชนรอบๆวิทยาลัยจํานวน 800คน 

สามารถใชคอมพิวเตอร ในการเรียนการสอนได 

2. เพื่อใหประชาชนรอบๆวิทยาลัยประมงปตตานีใชคอมพิวเตอร ในการคนควาหาความรูได 

7. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

1. ใหบริการแกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน 700คนไดใชคอมพิวเตอร ในการ

เรียนการสอน 

2. ใหบริการแกประชาชนรอบๆวิทยาลัยจํานวน 100คนไดใชคอมพิวเตอร ในการคนควาหาความรู 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดมีคอมพิวเตอรในการศึกษาหาความรูทางดานตาง  ๆ



2. ประชาชนรอบๆวิทยาลัยประมงปตตานีไดมีคอมพิวเตอรในการศึกษาหาความรูทางดานตาง  ๆ

 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถใชคอมพิวเตอร PC และโนตบุกในการเรียน

การสอนได 

2. ประชาชนรอบๆวิทยาลัยประมงปตตานีสามารถไดใชคอมพิวเตอร ในการคนควาหาความรูได 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ ซอมบํารุงคอมพิวเตอรPC และโนตบุกประเด็นเกี่ยวของ การเรียนการสอน 

2. โครงการ ซอมบํารุงคอมพิวเตอรPC และโนตบุกประเด็นเกี่ยวของ วิชาการปฏิบัติการประกอบ

คอมพิวเตอร 

3. โครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรประเด็นเกี่ยวของ วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

อาชีพ 

10. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ2554 พ.ศ2555 

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. ศึกษาขอมูล             

2.เขียน/เสนอ

โครงการ 

            

3.ติดตามการ

ปฏิบัติ 

            

4. ลงมือปฏิบัติ             

5.สรุป/วิเคราะห/

รายงาน 

            

 

11. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใชในโครงการ    350,000บาท 

- คาซอมเครื่องคอมพิวเตอร PC   100,000 บาท 

- คาซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  120,000 บาท 



- คาซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร   130,000 บาท 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ติดตามจากการเรียนการสอนของรายวิชาที่สอดคลองกับโครงการ 

2. ติดตามจากวัตถุประสงคของโครงการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดใชคคอมพิวเตอรPC และโนตบุคในการเรียนการสอน 

2. มีความพรอมทางดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอความตองการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย

ประมงปตตานี 

3. มีความพรอมทางดานคอมพิวเตอรเพียงพอตอความตองการของประชาชนรอบๆวิทยาลัยประมง

ปตตานี 

 

 

 

 

ฝาย วิชาการ 

1. ชื่อโครงการ   ซอมบํารุงเครื่องเสียงของวิทยาลัยประมงปตตานี 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอดุลย  เมาะอะ 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1ตุลาคม  2554ถึง30กันยายน2555 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน 

ซึงจําเปนตองใชเครื่องเสียงในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการน้ีการใชเครื่องเสียงไดมี

การชํารุดและเสียหายไปตามการเวลา 

เพื่อเปนการสนองนโยบายของ วิทยาลัยประมงปตตานี ไดจัดทําโครงการซอมบํารุงเครื่อง

เสียง เพื่อที่จะรองรับการเสียหายทางดานอุปการณเครื่องเสียงของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อซอม

บํารุงใหเครื่องเสียงพรอมใชงานและสะดวกในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหกับนักเรียนนักศึกษา

จํานวน 700คน 

6. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีจํานวน 700คน สามารถใชเครื่องเสียงในจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได 



7. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

1. ใหบริการแกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน 700คนได 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดมีเครื่องเสียงทีส่มบูรณในจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถใชเครื่องเสียงที่สมบูรณในจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ ซอมบํารุงเครื่องเสียง  ประเด็นเกี่ยวของ กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

10. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ2554 พ.ศ2555 

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. ศึกษาขอมูล             

2.เขียน/เสนอ

โครงการ 

            

3.ติดตามการ

ปฏิบัติ 

            

4. ลงมือปฏิบัติ             

5.สรุป/วิเคราะห/

รายงาน 

            



 

11. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใชในโครงการ    75,000บาท 

- คาซอมลําโพง   25,000 บาท 

- คาซอมเครื่องเสียง   13,800 บาท 

- ซื้อสายลําโพง   15,000 บาท 

- ซื้อสายไมลโครโฟน   15,000 บาท 

- ซื้อหัวแรง      2,400 บาท 

- ซื้อตะกั่ว      1,200 บาท 

- ซื้อนํ้ายาลางหัวแรง       200 บาท 

- ซื้อมัลติมิตเตอร     2,400 บาท 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ติดตามจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาที่สอดคลองกับโครงการ 

2. ติดตามจากวัตถุประสงคของโครงการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดใชเครื่องเสียงในการกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. มีความพรอมทางดานเครื่องเสียงเพียงพอตอความตองการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี 

 

 

 

 

 

ฝาย วิชาการ 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงปตตานี 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอดุลย  เมาะอะ 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1ตุลาคม  2554ถึง30กันยายน2555 

5. หลักการและเหตุผล 



ตามนโยบายของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดมีการสงเสริมทางดานเทคโนโลยีในการเรียนการ

สอน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยใหมีการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเปนการสนองนโยบายของ วิทยาลัยประมงปตตานี ไดจัดทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน เพื่อที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอนของครูใหกับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมง

ปตตานี จํานวน 700คน 

6. วัตถุประสงค 

1. เพื่อครูสามารถใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี

จํานวน 700คน  

7. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

1. ใหบริการครูวิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน 32คนไดใชสื่อในการเรียนการสอน 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดมีประสิทธิภาพในการเรียน  

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

1. ครูวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถใชสื่อในการเรียนการสอนได 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเด็นเกี่ยวของ การเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. วิธีดําเนินการ 



ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ2554 พ.ศ2555 

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. ศึกษาขอมูล             

2.เขียน/เสนอ

โครงการ 

            

3.ติดตามการ

ปฏิบัติ 

            

4. ลงมือปฏิบัติ             

5.สรุป/วิเคราะห/

รายงาน 

            

 

11. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใชในโครงการ    150,000บาท 

- คาการทําสื่อการเรียนการสอน  45,000 บาท 

- คาซอมเครื่อง L-learning   50,000 บาท 

- คาซอมเครื่องโปรเจคเตอร   55,000 บาท 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ติดตามจากการเรียนการสอนของรายวิชาที่สอดคลองกับโครงการ 

2. ติดตามจากวัตถุประสงคของโครงการ 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูวิทยาลัยประมงปตตานีไดใชสื่อในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ฝาย วิชาการ 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอดุลย  เมาะอะ 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2553    ถึง   30 กันยายน 2554 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดมีการสงเสริมการเรียนการสอน ทางดาน

คอมพิวเตอรใหนักเรียนนักศึกษา และประชาชน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยใหมีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนในการคนควาหาความรู 

เพื่อเปนการสนองนโยบายของ วิทยาลัยประมงปตตานี ไดจัดทําโครงการพัฒนา

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงปตตานี และประชาชน จํานวน 

1200 คน เพื่อใชในการศึกษาคนควาหาความรู 

6. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีจํานวน 858 คน สามารถใชหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ในการเรียนการสอนได 

2. เพื่อใหประชาชนที่อยูรอบๆวิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน 342 คน สามารถเขาใช

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในการคนควาหาความรูได 

7. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

1. ใหบริการแกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชน จํานวน 1200 คนไดความรู

ทางดานคอมพิวเตอร 

ดานคุณภาพ 

2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชนไดความรูทางดานคอมพิวเตอร 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในการเรียนการ

สอนได 



2. ประชาชนที่อยูรอบๆวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถเขาใชหองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใน

การคนควาหาความรูได 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประเด็นเกี่ยวของ การเรียนการสอน 

2. โครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประเด็นเกี่ยวของ วิชาการใชคอมพิวเตอรเพื่องาน

อาชีพ 

3. โครงการ พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประเด็นเกี่ยวของ วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

อาชีพ 

10. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ 2553 พ.ศ 2554 

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. ศึกษาขอมูล             

2.เขียน/เสนอ

โครงการ 

            

3.ติดตามการ

ปฏิบัติ 

            

4. ลงมือปฏิบัติ             

5.สรุป/วิเคราะห/

รายงาน 

            

 

11. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใชในโครงการ    250,000 บาท 

- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  150,000 บาท 

- ติดต้ังผามาน      25,000 บาท 

- ระบบปองกันภัย    12,000 บาท 

- โตะคอมพิวเตอร     63,000 บาท 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ติดตามจากการเรียนการสอนของรายวิชาที่สอดคลองกับโครงการ 



2. ติดตามจากวัตถุประสงคของโครงการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชนมีความรูทางดานการใชคอมพิวเตอร 

2. คอมพิวเตอรเพียงพอตอความตองการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝาย วิชาการ 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาหองอินเตอรเน็ต 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอดุลย  เมาะอะ 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2554ถึง   30 กันยายน 2555 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดมีการสงเสริมการเรียนการสอน ทางดาน

คอมพิวเตอรใหนักเรียนนักศึกษา และประชาชน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา โดยใหมีหองอินเตอรเน็ต 

สําหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนในการคนควาหาความรู 

เพื่อเปนการสนองนโยบายของ วิทยาลัยประมงปตตานี ไดจัดทําโครงการพัฒนาหอง

อินเตอรเน็ตใหนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงปตตานี และประชาชน จํานวน 800คน เพื่อใชใน

การศึกษาคนควาหาความรู 

6. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีจํานวน 700คน สามารถใชอินเตอรเน็ต ในการ

คนควาหาความรูได 

2. เพื่อใหประชาชนที่อยูรอบๆวิทยาลัยประมงปตตานีจํานวน 100 คน สามารถเขาใชหอง

อินเตอรเน็ต ในการคนควาหาความรูได 

7. เปาหมาย 



ดานปริมาณ 

1. ใหบริการแกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชน จํานวน 800คนไดความรู

ทางดานอินเตอรเน็ต 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชนไดความรูทางดานอินเตอรเน็ต 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถใชหองอินเตอรเน็ต ในการเรียนการสอนได 

2. ประชาชนที่อยูรอบๆวิทยาลยัประมงปตตานีสามารถเขาใชหองหองอินเตอรเน็ต ในการคนควาหา

ความรูได 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ พัฒนาหองพัฒนาหองอินเตอรเน็ตประเด็นเกี่ยวของ การเรียนการสอน 

2. โครงการ พัฒนาหองพัฒนาหองอินเตอรเน็ตประเด็นเกี่ยวของ วิชาการ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 

 

 

 

10. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ2554 พ.ศ2555 

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. ศึกษาขอมูล             

2.เขียน/เสนอ

โครงการ 

            

3.ติดตามการ

ปฏิบัติ 

            

4. ลงมือปฏิบัติ             

5.สรุป/วิเคราะห/

รายงาน 

            

 

11. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใชในโครงการ    120,000บาท 



- คาสายสัญญาณHTP    25,000 บาท 

- คาหัวแจกRJ 45      9,500 บาท 

- เครื่องตรวจสอบสานสัญญาณ   15,000 บาท 

- คาซอมระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต  35,000 บาท 

- คาซอมระบบอินเตอรเน็ต   35,500 บาท 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ติดตามจากการเรียนการสอนของรายวิชาที่สอดคลองกับโครงการ 

2. ติดตามจากวัตถุประสงคของโครงการ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชนมีความรูทางดานการใชอินเตอรเน็ต 

2. คอมพิวเตอรเพียงพอตอความตองการของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีและ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2.   ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.   ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ   สกูลหรัง   รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา 

4.   พ้ืนท่ีดําเนินการ  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

5.   ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2554  -  30 กันยายน  2555 

6.   หลักการและเหตุผล 

  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบงานทางดานการพัฒนาการเรียนการ

สอน    เปนหลักในหองของฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบดวยงานหลายงานและยังเปนที่จัดทํา

และจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่สําคัญของราชการหลายอยาง ซึ่งจําเปนตองใชวัสดุสํานักงานและครุภัณฑในการ

ดังกลาวเพื่อความเรียบรอยปลอดภัยของเอกสารเหลาน้ัน 



7.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหการจัดทํา จัดเก็บเอกสาร มีความถูกตอง เปนระเบียบปลอดภัย 

 2.  เพื่อใหการควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

8.   เปาหมาย 

 1.  การจัดทํา จัดเก็บเอกสาร มีความถูกตอง เปนระเบียบปลอดภัย 

 2.  การควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

9.   ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 1.  การจัดทํา จัดเก็บเอกสาร มีความถูกตอง เปนระเบียบปลอดภัย 

 2.  การควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

10.   ความสอดคลองกับโครงการ / รายวิชา 

 โครงการ รายวิชาสอนและกิจกรรม ประเด็นเกี่ยวของ การจัดทําการเรียนการสอน และกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

11.   วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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.  โครงการอนุมัติ             

3.  จัดซื้อวัสดุ             

4.  ดําเนินโครงการ             

5.  สรุปโครงการ             

 

 

 

 

 

 

12.   คาใชจาย – งบประมาณ 

รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย เปนเงิน หมายเหตุ 

1.  คาวัสดุสํานักงาน - - 25,000  

2.  คาครุภัณฑ 

-  ตูบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต 3 ตู 4,500 13,500  

รวม 38,500  



 

13.   การประเมินผล 

 1.  จากการสอบถาม 

 2.  จากเอกสาร 

14.   ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (คุณภาพ  -  ปริมาณ) 

 1.  การจัดทํา จัดเก็บเอกสาร มีความถูกตอง เปนระเบียบปลอดภัย 

 2.  การควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   เมาวลิดสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2555   



2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ วิทยาลัยประมงปตตานี 

3. ผูรับผิดชอบ    1.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2.คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต     

4. หลักการและเหตุผล 

“วันเมาวลิด”   กลายเปนพิธีกรรมอยางหน่ึง ที่ชาวมุสลิมไดยึดถือปฏิบัติตอ ๆ กันมาจวบ

จนถึงปจจุบัน และเปนที่นิยมของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ความคิดเกี่ยวกับพิธีรําลึกวันเมาลิดนบ ี ได

กลายเปนความรูสึกที่ฝงอยูในจิตใจของมุสลิมชน เปนประเพณีที่สําคัญและกลายมาเปนทางของความยึดมั่นที่

จําเปนตองปฏิบัติ โดยไมตองคอยใหผูนําชักจูงหรือผลักดันและจะจัดพิธีดวยนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง  

ดังน้ัน  คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต    ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

วัฒนธรรมประเพณี จัดงานวันเมาลิดนบี เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของทาน นบีมูหัมมัด นอกจากเพื่อ

หมายถึงวันสมภพแลว ยังเปนการรําลึกถึงวันที่ทานลี้ภัยจาก นครมักกะห ไปสู นครมาดีนะห และเปนวัน

มรณกรรมของทาน และเพื่อกระตุนใหชุมชนตางๆ เห็นความสําคัญของวันดังกลาว และเปนหนทางอีกทาง

หน่ึงที่จะสรางความสัมพันธ ความสามัคคี และชวยเหลือผูยากไรในสังคม   คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิต  จึงไดจัด “โครงการจัดงานวันเมาลิดสัมพันธ ประจําป 2555” ข้ึน เพื่อใหคณะครู นักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยประมงปตตานีและประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีในอันดีงามน้ีตอไป 

4.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อเปนการฟนฟูและอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามในทองถ่ินของไทย 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตามหลักการศาสนา 

3. เพื่อเปนการฟนฟูและอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามในทองถ่ินของไทย 

4. เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนมุสลิมทุกคน  รําลึกถึงคุณงามความดีของทานศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) 

5. เพื่อเรียนรูการทํางานรวมกัน รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

6. เพื่อให นักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

7. เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูและการใชชีวิตในสังคมไดอยางถูกตอง 

8. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง 

5.  เปาหมาย 

 -  เชิงปริมาณ 

              1. คณะผูบริหารคร-ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี       37   คน 

    2. นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี                     200 คน 

              3. ประชาชน               30  คน 

 

รวมท้ังหมด            267  คน 



 

  

 

 

-  เชิงคุณภาพ 

  1.  นักศึกษาไดเรียนรูถึงหลักการศาสนาอยางแทจริง 

  2.  เกิดความสามัคคีในหมูนักศึกษาดวยกัน 

  3.  สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษาอันนําไปสูความสันติสุข 

6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

   1. เสนอโครงการ 

   2. แตงต้ังคณะทํางาน จัดโครงการ และแผนการจัดกิจกรรม 

   3. ประสานงานกับวิทยาลัยฯ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ 

   4.ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง 

     5 ปฏิบัติตามที่วางแผนการและกําหนดการที่วางไว 

   6 ประเมินผลและการทํารายงานสรุป 

7.  แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

เม.ย.55 พ..ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 

1. ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน 

     

2. ประชุมวางแผนงานเพื่อเตรียมความ      

3.  ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ      

4.  ดําเนินงาน      

5.  สรุปผลการดําเนินงาน      

 

8.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 พฤษภาคม – มิถุนายน  2555 

9.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 หอประชุมวิทยาลัยประมงปตตานี 

10.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

  10.1  คาตอบแทน   

    - คาตอบแทนวิทยากร                     6,000 บาท   

10.2.  คาใชสอย   



     - คาจางเหมาอาหารเครื่องด่ืม           40,000 บาท  

                 - คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล (4 ม. x1.5 ม.x300 บ.)                 1,800     บาท                

10.3.  คาวัสดุ    

     - คาของที่ระลึก                    3,000    บาท  

              รวมเงินท้ังสิ้น      50,800   บาท   

                                                        (เงินหาหมื่นแปดรอยบาทถวน)     

 

 

 

11.  ผลท่ีคาดจะไดรับ 

            1.  นักศึกษาและประชาชนมีจิตสํานึกทางศาสนาในทางที่ถูกตองและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

        2.  เกิดการเรียนรูในการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งองคกรภายในและองคนอกไดเปนอยางดี 

            3.  เกิดความรูความเขาใจตามหลักการศาสนา 

            4.  มีแนวทางในการสรางสมานฉันทและสันติสุขใหบังเกิดข้ึนในสังคม 

  5.  นักศึกษา เห็นความสําคัญของการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามในทองถ่ินของไทย 

  6. นักศึกษา สามารถเรียนรูและไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมได 

  7. นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

12.  การติดตามการประเมินผล 

1.  ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกําหนดระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน 

2.  ติดตามประเมินจากผูเขารวมกิจกรรม 

3.  ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมตามเปาหมายของโครงการที่วางไว 

13.  การรายงานผลการดําเนินงาน 

   สรุปและรายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตอวิทยาลัยประมงปตตานีเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   รอมฎอนสัมพันธ (ละศีลอด) ประจําป 2555 

 2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ วิทยาลัยประมงปตตานี 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ       1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต     

4. หลักการและเหตุผล 

ในชวง 2-3 ป ที่ผานมา ประเทศไทยไดเผชิญกับสถานการณความขัดแยงที่นําไปสูการใช

ความรุนแรงและความไมสงบอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ทุกฝายได

พยายามขบคิด และมีความกังวลในสถานการณ และทิศทางการแกไขปญหา ตลอดจนมีเสียงเรียกรองใหทุก

ฝายชวยกันคนหาสาเหตุ และช้ีแนะวิธีการแกไข เยียวยาอยางเรงดวน และมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางการ

แกไขปญหาที่หลายฝายเห็นพองตองกันคือ การสนับสนุนการมีสวนรวมในการสรางความสมานฉันท   ความ

สามัคคี ความเสมอภาคใหเกิดข้ึน   ประจวบเหมาะกับการประกอบศาสนกิจที่สําคัญอยางหน่ึงของพี่นองชาว

ไทยมุสลิม น่ันคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งเปนศาสนกิจที่ฝกฝนใหเกิดการเรียนรูในเรื่องของการ

ปฏิบัติศาสนกิจ ความอดทน ความเสมอภาค ความสามัคคี และความสมานฉันท ทําใหผูที่ผานการประกอบ

ศาสนกิจดังกลาว เปนผูที่จะตองเริ่มชีวิตใหม ซึ่งเปนชีวิตที่อยูในหลักการศาสนา ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  ละทิ้ง

อบายมุขทั้งปวง และนอมจิตใจของทุกคนมาสูความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ดังน้ัน  คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต จึงจัดใหมีงานละศีลอดข้ึนเพื่อใหแกคณะผูบริหาร 

ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษามุสลิม ตลอดจนไปถึงตัวแทนชุมชนพื้นที่ใกลเคียง ไดปฏิบัติ

ศาสนกิจรวมกัน เปนการสนับสนุนสงเสริมใหพี่นองชาวไทยมุสลิมไดประกอบศาสนกิจอยางเต็มที่และบริโภค



อาหารในชวงออกบวชอยางเสมอภาค ตลอดจนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความเปนเอกภาพของ

มุสลิม เพื่อสรางสรรคคุณประโยชนแกสังคมในโอกาสตอไป 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 

1.  เพื่อสานความสัมพันธอันดีงามระหวางพี่นองมุสลิม  

2.  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา รูจักการเปนผูให ตลอดจนมีความเปนพี่นองในอิสลามมากย่ิงข้ึน 

3.  เพื่อให นักเรียน-นักศึกษา คณาจารยมุสลิม ตลอดจนบุคลากรมุสลิม ไดปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน ได

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากน้ียังไดเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับระบอบชีวิตอิสลาม อัน

เปนแนวทางหลักในการสรางคุณธรรมและจริยธรรม ความสามัคคีใหเกิดข้ึนแกผูเขารวมกิจกรรม 

รูปแบบกิจกรรม 

1.  จัดเลี้ยงอาหารเพื่อละศีลอดสําหรับนักเรียน-นักศึกษา คณาจารยมุสลิม ตลอดจนตัวแทนชุมชน และผู

ที่มารวมงาน 

2.  มีการบรรยายธรรมโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรู  

3.  นักเรียน-นักศึกษา คณาจารยมุสลมิ ตลอดจนบุคลากรมุสลิมรวมปฏิบัติศาสนกิจอยางพรอมเพรียงกัน

เพื่อความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  

ความสอดคลองเอกลักษณของนักเรียนวิทยาลัยประมงปตตานี 

    1. ดานคุณธรรม 

 - มีวัฒนธรรม  

 - มีศีลธรรม  

   2. ดานทักษะและวิชาชีพ 

 - มีมนุษยสัมพันธ  

 - สูงาน ทํางานเปนทีม บริหารกิจกรรมเปนกลุม  

 

เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี 

2. นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยประมงปตตานี 

3.  ประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง 

4. ผูที่สนใจ 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียน-นักศึกษา ไดเรียนรูหลักศาสนาอยางแทจริง 

2. เกิดความสามัคคีในหมูนักเรียน- นักศึกษาดวยกัน 

3. สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศึกษาอันนําไปสูความสันติสุข 

6.ขั้นตอนการดําเนินงาน 



1. แตงต้ังคณะทํางาน จัดโครงการ และแผนการจัดกิจกรรม 

  2. เสนอโครงการ 

  3.  ประสานงานกับวิทยาลยัฯ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ 

  4. ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง 

   5. ปฏิบัติตามที่วางแผนการและกําหนดการที่วางไว 

  6.  ประเมินผลและการทํารายงานสรุป 

7.  แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

พ..ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 

1. ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน 

     

2. ประชุมวางแผนงานเพื่อเตรียมความ      

3.  ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ      

4.  ดําเนินงาน      

5.  สรุปผลการดําเนินงาน      

 

8.  ระยะเวลาดําเนินงาน  

      เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  2555 

9.  สถานท่ีดําเนินงาน 

 หอประชุมวิทยาลัยประมงปตตานี 

10.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

  10.1  คาตอบแทน   

    - คาตอบแทนวิทยากร   (3x300)              900  บาท   

 

10.2.  คาใชสอย   

     - คาจางเหมาอาหารเครื่องด่ืม (30X1, 500)          45,000 บาท  

                 - คาจางเหมาจัดทําปายไวนิล (4 ม. x1.5 ม.x300 บ.)                 1,800     บาท   

10.3.  คาวัสดุ    

     - ผลอินทผาลัมกลอง  (6x800)             4,800    บาท 

 - พลาสติกใสบรรจุผลอินทผาลัม (4x60)    240 บาท 

 - สติกเกอร (8x60)    480 บาท 

        รวมเงินท้ังสิ้น   53,220   บาท                   

(เงินหาหมื่นสามพันสองรอยยี่สิบบาทถวน )     



 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปฏิบัติงาน   

 -นักเรียน-นักศึกษา และผูดําเนินงาน รูจักการเปนผูให ตลอดจนมีความเปนพี่นองในอิสลามมากย่ิงข้ึน 

-นักเรียน-นักศึกษา และผูดําเนินงาน รูจักการทํางานเปนทีม รูจักแกไขสถานการณเฉพาะหนา และมี

ความ   

 สามัคคีเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

2. ผูเขารวมโครงการ 

- ผูเขารวมงานไดรับความรูเพิ่มข้ึนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 - ผูเขารวมงานมีความรูความเขาใจในคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 

12.  การติดตามการประเมินผล 

1.  ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกําหนดระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรมตามแผนงาน 

2.  ติดตามประเมินจากผูเขารวมกิจกรรม 

3.  ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมตามเปาหมายของโครงการที่วางไว 

 

13.  การรายงานผลการดําเนินงาน 

   สรุปและรายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตอวิทยาลัยประมงปตตานีเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   อาซูรอสัมพันธ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

    2. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต     

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยประมงปตตานี  



4. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ   สกูลหรัง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555  

6. หลักการและเหตุผล  

  ประเพณีอาซูรอนับวาเปนประเพณีประจําทองถ่ินของชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม

นับต้ังแตสมัยโบราณถึงปจจุบัน ซึ่งในประเพณีอาซูรอน้ีจะมีการทําขนมบูโบอาซูรอ โดยประชาชนในทองถ่ินจะ

มีการรวมตัวกันและชวยเหลือกันทําขนมรวมกัน   

7. วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความสามัคคี 

 2.เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนรูจักแบงปนกัน 

 3.เพื่อใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเสียสละเพื่อสวนรวม 

8. เปาหมาย 

 8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

   จัดกิจกรรมใหกวนอาซูรอ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน จํานวน  

350 คน  

 8.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและมีความสามัคคีสามัคคีมากข้ึน ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน มีความเปนหน่ึงใจเดียวกันภายในชุมชน   

9. ตัวชี้วักความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  1. จํานวนนักเรียนนักศึกษาและชุมชนที่เขารวมโครงการ 300 คน 

  2. สนองพันธกิจของวิทยาลัย คือ พัฒนาหลักสูตรใหมีการยืดหยุนหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

ลักษณะโครงการ  � โครงการ / งาน ตอเน่ือง  �  โครงการ / งาน ใหม 

10. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  1  ตุลาคม  25540 – 30 กันยายน  2555 

11. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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.  แตงต้ังคําสั่งมอบหมาย   

     หนาที่ 

            

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.   ประเมินผล             



5.   สรุปและรายงานผล             

12. คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ  

 1. คาวิทยากร จํานวน 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท       เปนเงิน     600  บาท 

 2. คาวัตถุดิบในการทําขนมอาซูรอ   จํานวน 3 กระทะ ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน   7,500 บาท 

 3. คาอาหารและเครื่องด่ืมผูเขารวมโครงการ คนละ (30*300)              เปนเงิน   9,000 บาท          

 4. คาวัสดุ                     เปนเงิน   6,500 บาท 

    รวมเปนเงินท้ังสิ้น 23,600 บาท (เงินสองหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน) 

13. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 1. นักเรียนนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ มีความสามัคคีกัน 

 2.  นักเรียนนักศึกษาและผูเขารวมโครงการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเปนหน่ึงใจเดียวกันภายใน

ชุมชน   

 3. นักเรียนนักศึกษาและผูเขารวมโครงการ รูจักแบงปนและรูจักการเสียสละ 

14. การประเมินผล 

1. ประเมินผลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของกิจกรรมของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ     การจัดกิจกรรมกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด  

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยประมงปตตานี                                                                                                         

4.  ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล . 

  กิจกรรมกีฬาเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเยาวชนในดานตาง ๆ เปนกิจกรรมที่รัฐและเอกชน

ตลอดทั้งผูรักษาสุขภาพ  ไดตระหนักถึงความสําคัญ  ดังน้ันวิทยาลัยประมงปตตานี จึงไดสงเสริมสุขภาพ โดย

ใชกีฬาเปนหลักในการออกกําลังกายจึงเปนสิ่งสําคัญอยางดีในการพัฒนาเยาวชนใหมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 

6.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนอุปกรณการกีฬา 

 2.  เพื่อสงเสริมกิจกรรมการแขงขันกีฬาตามวาระโอกาส 

7.  เปาหมาย 

 1. จัดกิจกรรมกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด จํานวน 2 ครั้ง 

 2. จัดแขงขันกีฬาตามวาระโอกาส  อยางนอย 2 ครั้ง 

 3.  เพื่อใหนักศึกษา ไดออกกําลังกายในชวงเวลา  16.30-18.30 น. ทุกวัน 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

 2.  นักเรียน ผานการประเมินมาตรฐานวิชีพ รอยละ 60 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

               โครงการตานยาเสพติด  ประเด็นเกี่ยวของ   การออกกําลังกายเสริมสรางสุขภาพ 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  จัดแขงขันกีฬาภายใน             



3.  รวมกิจกรรมแขงขันกีฬา

ภายนอก 

            

 

11. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 

  1. คาบํารุงสี จํานวน 4 สี ๆ ละ 5,000 บาท    เปนเงิน   20,000 บาท 

 2. คาวัสดุ       16,000 บาท 

 3. คาของรางวัล       19,000 บาท  

 4. คาปายไวนิล         2,000 บาท 

 5. คาเชาชุดพรอมแตงหนา (ดรัมเมเยอรและถือปาย)   3,100 บาท 

              รวมเงินท้ังสิ้น 60,100  บาท                 (เงินหกหมื่นหน่ึงรอยบาทถวน )     

 

 

12.  การประเมินผล 

  ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

  นักเรียน-นักศึกษา ไดออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ จํานวน 300 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผูปกครอง เขาคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปองกันสารเสพ

ติดและโรคเอดส  และสัมมนากิจกรรม อกท. หนวยปตตานี  

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ       1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา รวมถึงผูปกครองของนักศึกษา ไดรูถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม อกท. การพัฒนาบุคลิกภาพ ที่วิทยาลัยจัดให ตลอดจนใหความรูใน

เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนใหหางไกลจากสารเสพติด และไมเสี่ยงตอการเปนโรคเอดส  และ

การวางตัวการเปนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงปตตานีที่ดี และทําตามกฎระเบียบของวิทยาลัยไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

6.  วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา รวมถึงผูปกครองของนักศึกษา ไดรูถึงวัตถุประสงคของ

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย 

 2.  เพื่อสงเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

7.  เปาหมาย 

 1. จัดกิจกรรมการเขาคายปฐมนิเทศและการอยูรวมกันของนักศึกษา 



 2. สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ  

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

 1.  จํานวนนักเรียน-นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

 2.  จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

              โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม  ประเด็นเกี่ยวของ   การวางตัวและการอยูรวมกันในสังคม 

 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  ดําเนินกิจกรรมเขาคาย

ปฐมนิเทศ 

            

3.  สรุป ประเมินผลและ

รายงานผล 

            

 

 

 

 

 

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

 1. คาวิทยากร จํานวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท    เปนเงิน    9,000  บาท 

 2. คาอาหารสําหรับผูเขาฝกอบรม     จํานวน  9  มื้อๆละ 30 บาท        จํานวน  500 คน 

        เปนเงิน  135,000 บาท 

 3. คาวัสดุ      เปนเงิน     7,000 บาท 

 4. คาเวชภัณฑ      เปนเงิน     3,000 บาท 

   รวมเปนเงินท้ังสิ้น    154,500 บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) 

12.  การประเมินผล 

 1. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

 1. นักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา รวมถึงผูปกครองของนักศึกษา ไดรูถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร    

การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย 



 2. นักเรียน-นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  อกท.นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ วิทยาลัยประมงปตตานี 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ       ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

4. หลักการและเหตุผล 

  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสมหา

มงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  หรือ องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ



ไทย (อกท.) เปนองคการหน่ึงที่สงเสริมใหนักเรียน ไดฝกการเปนผูนําในทุก ๆ  ดาน จึงจัดทําโครงการ อกท. 

นอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  2555 

5. วัตถุประสงค  

  1.  เพื่อใหครูและบุคลากรไดนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในวโรกาสมงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2555    

  2.  เพื่อแสดงความจงรักภักดีแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  

6.เปาหมาย 

  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรวมกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555  

7.ระยะเวลาดําเนินงาน  

      กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 

8. ขั้นตอน/กิจกรรม 

กิจกรรม ก.ค. 55 ส.ค. 55 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุญาต   

2.  แตงต้ังผูรับผิดชอบ   

3. ดําเนินงาน   

4.  สรุปและรายงานผล   
 

9.วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการ 

2. ขออนุมัติโครงการพรอมกําหนดแผนการดําเนินการ 

3. แตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ 

4. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายหนาที่ 

5. ดําเนินงานตามหนาที่ไดรับมอบหมาย 

6. ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการ 

 

10.สถานท่ีดําเนินการ 

  วิทยาลัยประมงปตตานี ม.2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปตตานี 

 

11.งบประมาณ   5,000 บาท 

รายการ 



คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ หมายเหตุ 

  9,000  

 

12.แผนการใชจายงบประมาณ 

แผนการใชจาย

งบประมาณ 

2554 2555 

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

ดํ า เ นิ น ก า ร ตาม

โครงการ 

            

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ครูและบุคลากรทางการไดนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในวโรกาสมงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และไดแสดงความจงรักภักดีแดองคสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ  

14. การรายงานผลการดําเนินงาน 

   สรุปและรายงานผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตอวิทยาลัยประมงปตตานีเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการจัดกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.) หนวยปตตานี 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ           สํานักงานองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ       1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรม อกท. เปนกิจกรรมเสริมสรางหลังสูตรที่จัดควบคูไปกับการจัดการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสมารถและประสบการณของสมาชิกโดยปฏิบัติจริงในวิชาชีพประมง 

เกษตรกรรม และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ จนมีความมั่นในนําไปประกอบอาชีพได ตลอดจนแนะนําผูอื่นไดดวย

เพื่อใหการจัดกิจกรรม อกท. หนวยปตตานี ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหสอดคลองกับหลักการและวัตถุประสงค

ขององคการเกษตรในอนาคตแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและประสบการณของสมาชิกโดยการฝกปฏิบัติจริง

วิชาชีพเกษตรหรือวิชาชีพข้ึน จนเกิดเจตคติและความมั่นใจสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

  2.  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพใหสมาชิกมีความเปนผูนํา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

  3.  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกเปนผลเมืองที่ดีมีคุณคาตอสังคมตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

7.  เปาหมาย 

  สมาชิก อกท.  ประมาณ 700 คน ไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ อกท. ทั้ง 3 ระดับ คือระดับ

หนวย  ระดับภาค ระดับชาติ 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

  1.  จํานวนนักเรียน-นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

  2.  จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

            โครงการจัดกิจกรรม อกท.ประเด็นเกี่ยวของ  การจัดทําโครงการของกิจกรรมหลัก 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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.ประชุมวางแผนการจัดการ

กิจกรรม 

            

2.  เขียนและเสนอโครงการเพื่อ

ของอนุมัติ 

            

3.  ดําเนินกิจกรรมฝกทักษะ             

4.  รวมกิจกรรม อกท. หนวย             

5.  รวมกิจกรรม อกท. ภาค             

6.  รวมกิจกรรม อกท. ชาติ             

7.  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม             

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

หมวดรายจาย 

                       รายการ 

 

จํานวนหนวย 

 

ราคาตอ

หนวย 

 

รวมเปนเงิน 

 

หมายเหตุ 

1.  คาวัสดุฝกทักษะ   40,000  

2.  คาวัสดุจัดนิทรรศการ   50,000  

3.  คาวัสดุนันทนาการ   30,000  

4.  คาวัสดุสํานักงาน   9,000  

5.  คาวัสดุจัด อกท. หนวย   19,000  

6.  คาเบี้ยเลี้ยงครู-อาจารย   60,000  

7.  คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา   70,000  

                                              รวม  278,000  

 

12.  การประเมินผล 

 ประเมินผลตามลักษณะของกิจกรรมแตละกิจกรรมหลังจากการดําเนินกิจกรรม 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

 สมาชิก อกท. จํานวน 700 คน ไดมีความรูและประสบการณในการดําเนินกิจกรรมของ อกท. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ      โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษาหอพักดวยกีฬา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอานัซ  ดอเลาะ     

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ        วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 

5. หลักการและเหตุผล   

    การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพนักศึกษาหอพักดวยกีฬา เปนการสรางโอกาสเพื่อการเรียนรู

ทางดานรางกายและสติปญญา อีกทั้งยังเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหแข็งแรง นักศึกษารูจักแพ-ชนะ

เรียนรูการใหอภัย มีความคิดสรางสรรค  รูจักการแกปญหาและการตัดสินใจ เพื่อการอยูรวมกันอยางสามัคคี

ประกอบดวยกีฬาฟุตซอลชาย  วอลเลยบอลหญิง   ชักเยอรชาย – หญิง  ว่ิงกระสอบ 

6.  วัตถุประสงค 

           1. เพื่อใหนักศึกษารูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

           2. เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ 

           3. เพื่อใหนักศึกษาหางไกลยาเสพติด 

           4. เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 

7.  เปาหมาย 

           ดานปริมาณ 

                1. นักศึกษาหอพักทั้งชาย-หญิง  150  คน 

                2. คร-ูบุคลากรหอพักชาย-หญิง  10  คน 



          ดานคุณภาพ 

                1. นักเรียน  นักศึกษา  มีจิตสํานึกและมีความสามัคคีในหมูคณะ 

                2. รูจักการชวยเหลือผูอื้น  

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (kpi)  

          1.  จํานวนนักศึกษาหอพักชาย-หญิง เขารวมกิจกรรมรอยละ 90 

          2.   จํานวนบุคลากรหอพัก-ครูพี่เลี้ยงเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

          โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม  ประเด็นที่เกี่ยวของ   การรูจักใหอภัย และการอยูรวมกันใน

หมูคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.

ค 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.แตงต้ังคําสั่งมอบหมายหนาที่                  

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

            

3.ดําเนินการแขงขัน 

     3.1 ฟุตซอลชาย  

     3.2 วอลเลยบอลหญิง  

     3.3 ชักเยอ  

     3.4 ว่ิงกระสอบ 

      

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

4. สรุปประเมินผล/รายงานผล             

 

11.  งบประมาณ 

          

รายการ 
จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1.  คาวัสดุ-อุปกรณกีฬา   4,500  

2.  คาอาหาร-นํ้าด่ืม   5,500  

3. คาตอบแทน-รางวัล   5,000  

                                              รวม 15,000   

 

รวมเปนเงิน       (เงินหน่ึงหมื่นหาพันบาทถวน) 

 12.    การประเมินผล 

 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรม 

13.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.นักศึกษาหอพักมีสุขภาพแข็งแรง และหางไกลจากยาเสพติด 

 2.เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีในหมูคณะระหวางคร-ูบุคลากรกับนักศึกษาหอพัก 

 3.สนองนโยบายของวิทยาลัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมวันเคารพครู 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ          1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  พิธีไหวครู เปนพิธีกรรมที่สําคัญอยางหน่ึง และนับเปนประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต

สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู ครูบาอาจารย ที่ประสิทธประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยา

มารยาท และศิลปวิทยา การไหวครู ยังเปนการแสดงตน วาตนเองขอเปนศิษยของทานโดยตรง เปนการเคารพ



ครูใหถูกตอง แสดงความนอบนอมอยางถูกวิธี ปวารณาตนใหครูไดรับรู วาเราเปนศิษยของทานแลว พรอมที่จะ

นอมรับคําสั่งสอน ดุดาวากลาวจากทานทุกประการ 

6.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณของครูที่ใหการอบรมสั่งสอน 

2. เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยใหดํารงอยูสืบไป 

3. เพื่อใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมความเปนไทย 

7.  เปาหมาย 

  1. จัดกิจกรรมการทดแทนบุญคุณของคุณคร ู

  2. สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ  

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

  1.  จํานวนนักเรียน-นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

  2.  จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

            โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม  ประเด็นเกี่ยวของ   การทําความดีของบุคลากร และ

นักศึกษา 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  ดําเนินกิจกรรมวันไหวคร ู             

3.  สรุป ประเมินผลและ

รายงานผล 

            

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

หมวดรายจาย 

                         รายการ 
จํานวนหนวย 

ราคาตอ

หนวย 
รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1.  คาอาหาร+วัสดุอุปกรณ   30,000  

2.  คารางวัลหรือคาตอบแทน   20,000  

                                              รวม 50,000  

12.  การประเมินผล 

  ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 



 1. นักศึกษาคนอื่นไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของบุญคุณคร ู

 2. นักเรียน-นักศึกษา ไดออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ จํานวน 820 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ  วันสําคัญ (งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในงานมหา

มงคลเฉลิมพระชนพรรษา “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๔) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรม นักเรียน  –  นักศึกษา 

3. ท่ีปรึกษาโครงการ นายประพนธ   สกูลหรัง     

4. หลักการและเหตุผล  

  ไทยเปนประเทศที่มีเอกลักษณและมีประเพณีวัฒนธรรมที่ทําสืบตอกันมาเปนเวลายาวนาน       

ซึ่งแสดงออกถึงเอกลักษณของความเปนไทย ที่ควรอนุรักษไวใหอยูคูกับคนไทยตลอด โดยเฉพาะวันสําคัญตาง 

ๆ เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความรักและหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว 

5. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อนอมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เน่ืองในงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

  3. เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในวันสําคัญ  

  4. เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา รวมกิจกรรมวันสําคัญ 

6. เปาหมาย 

  6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. จัดกิจกรรมวันสําคัญ 6 ครั้ง 

   2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม   320 คน 

  6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในวันสําคัญตาง ๆ 

   2. นักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ 

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  - สนองพันธกิจของวิทยาลัย ขอ 3  

ลักษณะโครงการ  � โครงการงานตอเน่ือง       �  โครงการงาน ใหม 

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  1  ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน 2555 

9. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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

1.  เขียนโครงการอนุมัติ              

2.  ซื้อวัสดุ อุปกรณ              



3.  ดําเนินกิจกรรม              

4.  สรุปผล              

 

 

 

 

10. งบประมาณ 9,696 บาท (เงินเกาพันหกรอยเกาสิบหกบาทถวน) 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 

 

สรุปคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1.  การถวายพระพรชัยมงคลพิธีราชสดุดี

และการลงนามถวายพระพร 
4,696 

 

2.  การพัฒนาวิทยาลัยและจัดภูมิทัศน 700  

3.  การบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรม

พัฒนาชุมชน 
3,000 

 

4.ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล 
1,300 

 

รวมท้ังสิ้น 9,696   

   

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. บุคลากรและนักศึกษารวมกิจกรรมวันสําคัญ (งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เน่ืองในงานมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา “๕ ธันวามหาราช” พุทธศักราช ๒๕๕๔) รอยละ 80 

  2. บุคลากรและนักศึกษาไดแสดงความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

12. การประเมินผล 

  การตรวจสอบรายช่ือผูรวมกิจกรรมวันสําคัญและแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ชื่อโครงการ   เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 1 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  1. นายปกรูรอซ ี บากา 

    2. นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา 

3. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ  สกูลหรัง   

4. หลักการและเหตุผล 

  วิชาลูกเสือเปนวิชาที่มีความสําคัญและมีประโยชนตอการสรางพลเมืองที่ดีของชาติ เพราะจะ

ไดบุคลากรที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เห็นแกประโยชนสวนรวม และนําไปใชในการ

พัฒนาสังคม กิจกรรมเขาคายพักแรมเปนกิจกรรมหน่ึงที่จะฝกลูกเสือในการเรียนการสอนใหครบสมบูรณตาม

หลักสูตร กระบวนการสอน 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อฝกความอดทน อยูในระเบียบวินัยและเสริมสุขภาพ 

2. เพื่อใหลูกเสือไดสรางเจตนารมณ เจตคติในการเสริมความเปนครอบครัวเดียวกัน ชวยตนเอง และ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

 3. เพื่อใหมีกิจกรรมปฏิบัติตามคติพจน “บริการ” 

 4. เพื่อปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

5. เปาหมาย 

 5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  1. มีลูกเสือเขารวมกิจกรรม  75 คน 

  2. มีลูกเสือพี่เลี้ยง  5  คน 

  3. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ  5  คน 

  4. พนักงาน 

 5.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 



  1. บรรลุเปาหมายการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  2. เปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

  3. ลูกเสือมีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับแนวความคิด 

  4. ลูกเสือนําทักษะไปใชในชีวิติประจําวันได 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

-  จํานวนลูกเสือที่ผานกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ จํานวน 30 คน 

-  สนองพันธกิจของวิทยาลัย คือ พัฒนาหลักสูตรใหมียืดหยุนหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการ

ของชุมชนและทองถ่ิน 

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐาน 

-  สนองนโยบาย สอศ.    คือ สรางเสริมเติมปญญาและพัฒนาอาชีพ 

- สนองนโยบายของจังหวัด  คือ กาพัฒนาคน พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

สนับสนุนมาตรฐาน 

- การประเมินภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงช้ีที่ 5  

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ลักษณะโครงการ  �  โครงการงานตอเน่ือง   �  โครงการงาน ใหม 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  27 มกราคม - 29 มกราคม 2555 

1.แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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. ประชุมผูบังคับบัญชา             

3. วางแผนทํากิจกรรม             

4. เขาคายพักแรม             

 

8. งบประมาณ 17,500     บาท 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 

รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

คาวัสดุ   

1. คาอาหารนักศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 10,000 ใชเงินโครงการปฏิรูป 

2. คาเชือกในลอน ขนาด 3 หุน 5 กก. 2,000  



3. คาเชือกฟาง 500  

4.ไมถือ 5,000  

 

 

สรุปคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

คาตอบแทน   

คาใชสอย -  

คาวัสดุ 17,500  

คาครุภัณฑ -  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -  

รวมท้ังสิ้น 17,500  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักศึกษาผานกิจกรรมลูกเสือ  75 คน ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

10. การประเมินผล 

  1. การสังเกต การเขากิจกรรม 

  2. การสอบวัดผลตอนอยูคายพักแรม 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ อบรมคุณธรรม นําความรู สูเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนาการศึกษา 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  ประชา ธิป ไตย  คุณธรรม  และยา เสพ ติด  เป น  3 เ รื่ อ งสํ า คัญที่ รั ฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดใหนโยบายไวในคราวประชุมผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ และผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคมที่ผานมา ณ โรงแรมเรดิสัน กทม.รัฐมนตรีวาการ ศธ.เนนวา สถานศึกษาทุกแหงทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา ตองคิดโครงการจัดกิจกรรมรณรงคเรื่องประชาธิปไตย 

(Democracy) อยางจริงจัง เช่ือมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รังเกียจและตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง รักประชาธิปไตยดวยจิตใจที่บริสุทธ์ิ สําหรับกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 



จริยธรรม ความภาคภูมิใจในความเปนไทย (Decency) เนนใหดําเนินการเพิ่มข้ึนอยางเขมขนจากกิจกรรมที่

สถานศึกษาดําเนินการอยูแลว สวนเรื่องกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด (Drug) สถานศึกษาจะตองมี

แผนการแกปญหายาเสพติดอยางครบวงจร ทั้งปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา รวมทั้งใหถือวาบุหรี่คือยา

เสพติดชนิดหน่ึง ครูจะตองไมสูบ โดยเฉพาะในสถานศึกษา เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียนไดเห็น 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหนักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา รวมถึงผูปกครองของนักศึกษา ไดรูถึงวัตถุประสงค

ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย 

  2.  เพื่อสงเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

7.  เปาหมาย 

  1. จัดกิจกรรมการเขาคายปฐมนิเทศและการอยูรวมกันของนักศึกษา 

  2. สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ  

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

  1.  จํานวนนักเรียน-นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

  2.  จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

             โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม  ประเด็นเกีย่วของ   การวางตัวและการอยูรวมกันในสังคม 

 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  ดําเนินกิจกรรมเขาคาย

ปฐมนิเทศ 

            

3.  สรุป ประเมินผลและ

รายงานผล 

            

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

 1. คาวิทยากร จํานวน 32 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท    เปนเงิน             9,600  บาท 

 2. คาอาหารสําหรับผูเขาฝกอบรม  จํานวน  12  มื้อๆละ 40 บาท จํานวน  250  คน 

        เปนเงิน                  120,000  บาท 

 3. คาวัสดุ      เปนเงิน           16,000  บาท 

 4. คาเวชภัณฑ      เปนเงิน              2,000 บาท 

   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 147,600      (เงินหน่ึงแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 



 

12.  การประเมินผล 

  ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

  1. นักศึกษาใหมและนักศึกษาเกา รวมถึงผูปกครองของนักศึกษา ไดรูถึงวัตถุประสงคของ

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย 

  2. นักเรียน-นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมรูจักชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 



3.  ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน  2555 

4.  หลักการและเหตุผล  

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดแนวทางการจัด

การศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมและสนับสนุนผูสอนใหสามารถจัดกิจกรรม  เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูประสบการณ  ซึ่งถือวาเปนการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังน้ัน  จะ

เห็นไดวาการจัดการศึกษา  ตางก็มุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมสนับสนุน  พัฒนาในทุก

ดานของผูเรียน 

  การจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา   เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการเตรียมความพรอม  เพื่อการฝกทักษะอาชีพในสาขาวิชาเรียน  และการประกอบอาชีพในอนาคต

การศึกษาดูงานและเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในถานประกอบการ  ที่สัมพันธเกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเปน

การสรางโอกาสทางเลือกและความกาวหนา  ในสาขาอาชีพที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียน  อีกทั้งยังเปนการ

สรางเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม  

5.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหนักศึกษา  ไดศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการประกอบ

อาชีพทีอยูในขอบขายของสาขาวิชาที่เรียน 

  2.  เพิ่มโอกาสทางเลือกในการติดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจและมีความถนัด               

เพื่อความกาวหนาในสายงานอาชีพที่ศึกษา 

  3.  เพื่อฝกฝนใหนักศึกษามีความรู  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถออกไปประกอบอาชีพ

ไดอยางมั่นใจ 

6.  เปาหมาย 

  1.  นักศึกษา จํานวน 263 คน ไดศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 

  2.  นักศึกษาใหมจํานวน 230 คน มีเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม และตัดสินใจเลือกเรียน

สาขาวิชาที่ตนถนัดและสนใจ   

  3.  นักศึกษาจํานวน  263 คน  ไดศึกษาการประกอบอาชีพและเทคโนโลยีใหม ๆ   จากสถาน

ประกอบการ 

7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  ฟารมโคขุน  อบต.ควนลู  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา ,  โครงการปลูกผักเพื่อการสงออก อ.รัตภูมิ    

จ.สงขลา  สถานบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง  อ.เมือง  จ.สงขลา  

8.  วิธีดําเนินการ / ปฎิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.  2555 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  เขียนโครงการ        

2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ        



3. โครงการอนุมัติ        

4. ดําเนินงาน        

5. สรุปโครงการ        

10.  คาใชจาย 

 -  คารถเดินทางศึกษาดูงานจํานวน  3 คัน   อัตรา  15,000 บาท / วัน       เปนเงิน  45,000   บาท 

 -  คาเบี้ยเลี้ยง ครู/บุคลากรวิทยาลัย     จํานวน 33 คน  อัตรา 240  บาท/วัน  เปนเงิน  7,920 บาท 

 -  คาตอบแทนวิทยากร            จํานวน  2 คน    อัตรา 300 บาท/ช่ัวโมง  จํานวน 6  ช่ัวโมง  

  เปนเงิน 3,600 บาท  

 -  คาขาวกลอง      จํานวน  230  กลอง  กลองละ 40 บาท  เปนเงิน  9,200 บาท 

      รวมเปนเงิน  65,720  บาท  (เงินหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 

 

11.  การติดตามประเมินผล 

 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม 

 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีที่เขารวมโครงการ  ไดรับประสบการณตรงในดานเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนจากสถานประกอบการ  สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนและการประกอบ

อาชีพ 

 2.  นักศึกษามีเจตคติที่ดี  ตอวิชาชีพเกษตรกรรม 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูวิชาชีพเกษตรพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.  ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ   สกูลหรัง  

4.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 มิถุนายน - 30 กันยายน   2555 

5.  หลักการและเหตุผล  

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดแนวทางการจัด

การศึกษา  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมและสนับสนุนผูสอนใหสามารถจัดกิจกรรม  เพื่อใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูประสบการณ  ซึ่งถือวาเปนการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังน้ัน  จะ

เห็นไดวาการจัดการศึกษา  ตางก็มุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมสนับสนุน  พัฒนาในทุก

ดานของผูเรียน 

 

  การจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา   เปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการเตรียมความพรอม  เพื่อการฝกทักษะอาชีพในสาขาวิชาเรียน  และการประกอบอาชีพในอนาคต

การศึกษาดูงานและเทคโนโลยีการประกอบอาชีพในถานประกอบการ  ที่สัมพันธเกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเปน

การสรางโอกาสทางเลือกและความกาวหนา  ในสาขาอาชีพที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียน  อีกทั้งยังเปนการ

สรางเจตคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม  

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหนักศึกษา  ไดศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการประกอบ

อาชีพทีอยูในขอบขายของสาขาวิชาที่เรียน 

  2.  เพิ่มโอกาสทางเลือกในการติดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สนใจและมีความถนัด  เพื่อ

ความกาวหนาในสายงานอาชีพที่ศึกษา 

  3.  เพื่อฝกฝนใหนักศึกษามีความรู  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถออกไปประกอบอาชีพ

ไดอยางมั่นใจ 

7.  เปาหมาย 

  1.  นักศึกษา จํานวน 630 คน ไดศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 



  2.  นักศึกษาจํานวน 630 คน ไดศึกษาการประกอบอาชีพและเทคโนโลยีใหม ๆ  จากสถาน

ประกอบการ 

8.  พ้ืนท่ีดําเนินการ อําเภอเมือง       

    

9.  วิธีดําเนินการ / ปฎิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.  2555 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  เขียนโครงการ        

2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ        

3. โครงการอนุมัติ        

4. ดําเนินงาน        

5. สรุปโครงการ        

 

10.  คาใชจาย 

-  คารถเดินทางศึกษาดูงาน   จํานวน  6   คัน  อัตรา  20,000 บาท /วัน   เปนเงิน  120,000  บาท                                                                                                                             

-  คาเบี้ยเลี้ยง ครู/บุคลากรวิทยาลัย จํานวน 33 คน อัตรา 210 บาท/วัน      เปนเงิน     7,920 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน อัตรา 300 บาท/ช่ัวโมง จํานวน 6 ช่ัวโมง เปนเงิน 3,600 บาท 

- คาขาวกลอง จํานวน 630 x 30                                                  เปนเงิน   18,900 บาท 

       รวมเปนเงิน  150,420       บาท 

      (เงินหน่ึงแสนหาหมื่นสี่รอยยี่สิบบาทถวน) 

11.  การติดตามประเมินผล 

  หลังจากเสร็จสิ้นโครงการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม 

 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีที่เขารวมโครงการ  ไดรับประสบการณตรงในดาน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนจากสถานประกอบการ  สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนและ

การประกอบอาชีพ 

  2.  นักศึกษามีเจตคติที่ดี  ตอวิชาชีพเกษตรกรรม 

      

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ    งานปกครอง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายนิอับเลาะ   ปานาวา 

3. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ   สกูลหรัง 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2554 – 30 กันยายน 2555 

5. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยประมงปตตานี 

6. หลักการและเหตุผล 

  ดวยงานปกครองถือวามีบทบาทสําคัญในการดูแลความประพฤติความเปนอยูของนักศึกษา

ใหอยูในระเบียบ วินัย การเปนนักศึกษาของวิทยาลัย ฯ เพื่อเปนบุคลากรและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติใน

อนาคตตอไป ดังน้ัน เพื่อเปนการฝกระเบียบวินัยความเปนอยูที่ดีในสังคม งานปกครอง จึงไดจัดทําโครงการน้ี 

เพื่อใหสอดคลองกับสังคมและนโยบายตอไป 

7. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักระเบียบ วินัย การเปนอยูกับสังคมสวนรวม 

  2. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจัก กฎ ระเบียบ วินัย การเปนนักศึกษา 

  3. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจัก กฎระเบียบ วินัย การเปนบุคลากรที่ดีในสังคม 

8. เปาหมาย 



  1. ใหนักศึกษาทุกคนทราบถึงกฎระเบียบ วินัย การเปนนักศึกษาที่ดีทั้งภายใน และภายนอก

สถานศึกษา 

  2. ใหนักศึกษาทุกคนทราบถึง กฎ ระเบียบ วินัย หนาที่ของนักศึกษาที่จะเปนพลเมืองที่ของ

ประเทศชาติในอนาคตตอไป 

9. วิธีการดําเนินงาน 

  1. จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

  2. ติดตอประสานงานกับวิทยากรใหความรูเรื่อง กฎ ระเบียบ วินัย การเปนนักศึกษา และ 

พลเมืองที่ดี 

  3. จัดอบรมนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ ทั้งเรื่องความประพฤติ กฎจราจร 

  4. ควบคุมดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

  5. สรุปผล และรายงานตอผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

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



1. เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติดูแลความประพฤติ

ความเปนอยูของนักศึกษา 

2. จัดอบรมนักศึกษา

ในชวงกิจกรรมนักศึกษา 

3. ควบคุมดูแลความ

ประพฤติของนักศึกษา 

4. สรุปผล 

             

 

10. คาใชจายของโครงการ 

 คาวัสดุ     5,000 บาท 

  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  5,000 บาท 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาเขาใจ กฎ ระเบียบ วินัย ของนักศึกษา เพื่อนําไปใชในการวางตน 

 2. สามารถปรับปรุงความประพฤติของนักศึกษา 

 3. นักศึกษาเขาใจ กฎ ระเบียบ วินัย การเปนพลเมืองที่ดี 

12. ปญหาและอุปสรรคท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

 1. นักศึกษาอยูในชวงวัยรุน อาจจะประพฤตินอกลู นอกทาง 

 2. นักศึกษาเอาอยางคานิยมผิด ๆ จากรุนพี ่

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 สังเกตความประพฤติจากการที่ไดรับการอบรมเปรียบเทียบความประพฤติกอนการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  ชื่อโครงการ     สืบสานวัฒนธรรมดิเกรฮูลูในสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ    นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ       1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

4.  หลักการและเหตุผล 

  ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ในภาคใต โดยเฉพาะการแสดงดิเกรฮูลู เปนศิลปวัฒนธรรมพื้นบานใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนการแสดงที่สนุกสนานและมีคาย่ิงนัก และนับวันปจจุบันน้ีการแสดงเหลาน้ีจะไม

คอยไดเห็นสักเทาไหรนัก โดยเฉพาะเยาวชนรุนใหมไมคอยเปนที่รูจักกัน 

  ดังน้ัน การจัดทําโครงการน้ีข้ึนมา เพื่อเปนการสืบสานอนุรักษและตระหนักถึงคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดิเกรฮูลูใหเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคาและไมจางหายไปและเปนการใหเยาวชน

สรางสรรคสมานฉันท 

5.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อเสริมสรางสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินการแสดงดิเกรฮูลูใหอยูคูทองถ่ินตลอดไป 

  2.  เพื่อเปนการใหเยาวชนไทยรูจักคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และมีความสมานฉันท 

  3.  เพื่อใหเยาวชนไทยรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  4.  เพื่อเปนการสรางความสัมพันธภาครัฐและชุมชนใหแนนแฟนย่ิงข้ึน 

6.  เปาหมาย 

  6.1 ดานปริมาณ 

   -  เยาวชนในวิทยาลัยประมงปตตานี  จํานวน  40  คน 

  6.2  ดานคุณภาพ 

   -  เยาวชนมีความรู มีความเขาใจ และมีทักษะการแสดงดิเกรฮูลูไดเปนอยางดี 

7.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  1.  สงเสริมสนับสนุนการแสดงออกดานสืบสานวัฒนธรรมการแสดงดิเกรฮูล ูจํานวน 2 คณะ 

จํานวนเยาวชน 40 คน 

  2.  สงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมการแสดงดิเกรฮูลูยึดการแสดงแบบสมานฉันท เทิดไทองค

ราชัน 

8.  ความสอดคลองกับโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  1.โครงการสงเสริมวัฒนธรรมภาคใต ประเด็นเกี่ยวของ การแสดงดิเกรฮูลู,การรํารอเง็ง 

  2.โครงการปองกันสารเสพติด  ประเด็นเกี่ยวของ ลดผูติดยาเสพติด 

  3.โครงการเยาวชนคนเกง   ประเด็นเกี่ยวของ การแสดงออกสงเสริมจุดเดน 

  4.โครงการนันทนาการ   ประเด็นเกี่ยวของ การแสดงดิเกรฮูล ู

9. พ้ืนท่ีดําเนินการ            วิทยาลัยประมงปตตานี 

 



 

 

 

 

 

 

10. วิธีดําเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.

ย 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.  เขียนโครงการ             

2.  เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

            

3.  โครงการอนุมัติ             

4.  เตรียมดําเนินงาน             

5.  ดําเนินงาน             

6.  จัดการแสดง             

7.  สรุปโครงการ             

 

11.  คาใชจาย 

 -  เครื่องดนตรีดีเกรฮูล ู  จํานวน     1 ชุด   เปนเงิน 13,000  บาท  

 - เครื่องสําอางแตงหนา  จํานวน    1 ชุด   เปนเงิน   2, 500 บาท 

 - คาตูใสชุดการแสดง  จํานวน    1  ชุด   เปนเงิน    4,500 บาท 

 - คาตัดชุด   จํานวน    23 ชุด   เปนเงิน  34,500 บาท 

                           รวม           54,500   บาท 

12.  การติดตามประเมินผล 

 หลังจากเสร็จสิ้น โครงการจะประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษาในวิทยาลัยมีศิลปวัฒนธรรมและกลาแสดงออกในทางที่ดี 

 2.  เกิดความสัมพันธระหวางวิทยาลัยฯ หนวยงานภาครัฐกับชุมชนแนนแฟนย่ิงข้ึน 

 3.  เยาวชนไทยในภาคใตรูจักคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ  สกูลหรัง 

4. หลักการและเหตุผล  

  สถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบัน มีการแพรระบาดรุนแรงในบางพื้นที่และบางกลุม

ประชากรที่สําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งคือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดตอ

การเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติด จากสภาพปญหาและความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในกลุมเปาหมายที่มีความ

เสี่ยง ไดงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนาการศึกษา  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน  

5. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดแกเยาวชน ผูปกครอง 

ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการศึกษา ในการกระตุนเตือนเพื่อการเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  2. เพื่อใหนักเรียนไดมีการพัฒนาทักษะชีวิต สรางเกราะคุมกันทางจิตใจไมยุงเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

  3. เพื่อสรางความรวมมือในภารกิจ หนาที่ ของนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่สถานศึกษาต้ังอยู ในการประสานความรวมมือในการเฝาระวังปองกันและรวมกันแกไข

ปญหาที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในกลุมเยาวชน 

6. เปาหมาย 

  6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. จัดฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา แกนักศึกษา

แกนนํา จํานวน  40  คน  

   2. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน  10  กิจกรรม 



   3. จัดกิจกรรมเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพ ตลอดปการศึกษา 

   4. ตรวจสารเสพติดใหแกผูเรียน จํานวน 2 ครั้ง ตอปการศึกษา 

  6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและมีความหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และ

สามารถขยายผลไปยังนักเรียน นักศึกษา อันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ บรรลุวัตถุประสงค ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมนอยกวา รอยละ 90       

2. สถานศึกษาปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

   1.  นักเรียน นักศึกษาแกนนํา ผูผานการอบรมจะไดรับความรู ความเขาใจอยาง

ชัดเจน เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และสามารถนําความรูไปขยายผลในหมูนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน บุคคล

ที่เกี่ยวของ สามารถสรางเกราะคุมกัน ทางจิใจ ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

   2. คณะทํางานฝายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สามารถ

รับทราบผลการดําเนินงานดานการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 

   3. สถานศึกษาปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

ลักษณะโครงการ  � โครงการ / งาน ตอเน่ือง  �  โครงการ / งาน ใหม 

 

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  1  ตุลาคม  2553 – 30 กันยายน  2555 

 

9. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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.  แตงต้ังคําสั่งมอบหมาย   

     หนาที่ 

            

3.  อบรมนักศึกษาแกนนํา             

4.  จัดกิจกรรมกีฬา             

5.  จัดกิจกรรมนันทนาการ             

6.  กิจกรรมเผยแพรความรู              

7.  การตรวจสารเสพติด             

8.  การเฝาระวังแพรระบาด             

9.  การศึกษาดูงาน             



7.  ประเมินผล             

8.  สรุปและรายงานผล             

10. งบประมาณ  81,650   บาท 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 

ท่ี กิจกรรม งปม. 

1 อบรมนักศึกษาแกนนํา เสริมสรางความเขมแข็งเพื่อตอตานยาเสพติด 25,000   บาท 

2 การจัดกิจกรรมกีฬาตานภัยยาเสพติด 20,000   บาท 

3 การจัดกิจกรรมนันทนาการ 9,400   บาท 

4 การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่องสารเสพติด 2,000   บาท  

5 การตรวจสารเสพติดให นักเรียน นักศึกษา  3,500   บาท 

6 การเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด 1,750   บาท 

7 การศึกษาดูงานสถานบําบัดยาเสพติด 20,000   บาท 

 รวม 81,650   บาท 

( เงินแปดหมื่นหน่ึงพันหกรอยหาสิบบาทถวน ) 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.  นักเรียนแกนนําในสถานศึกษา รอยละ 90 มีความรู ความเขาใจ ในกิจกรรมของการ

ดําเนินงานสามารถขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียนดวยกัน ใชชีวิตในโรงเรียนและครอบครัวไดอยางมีความสุข 

        2.  ศูนยการเรียนรูดานยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถใชเปนแหลงเรียนรู แหลงขอมูล

แหลงผลิตสื่อ ใหคําปรึกษา ประสานงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา ไดเปนอยางดี      

      3.   สถานศึกษา สามารถดํารงความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา มีระบบปองกัน แกไขและเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางย่ังยืน 

 

12. การประเมินผล 

  1.ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของกิจกรรมของโครงการ 

  2. สถานศึกษาปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมพัฒนานักศึกษาแกนนําเสริมสรางความเขมแข็งเพื่อตอตานยาเสพติด 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. ท่ีปรึกษาโครงการ ประพนธ  สกูลหรัง รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

4. หลักการและเหตุผล  

  สถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบัน มีการแพรระบาดรุนแรงในบางพื้นที่และบางกลุม

ประชากรที่สําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งคือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดตอ

การเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติด จากสภาพปญหาและความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในกลุมเปาหมายที่มีความ



เสี่ยง ไดงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนาการศึกษา  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้ึน  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดแกเยาวชน ผูปกครอง ตลอดจน

ผูเกี่ยวของกับการศึกษา ในการกระตุนเตือนเพื่อการเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 2. เพื่อใหนักเรียนไดมีการพัฒนาทักษะชีวิต สรางเกราะคุมกันทางจิตใจไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

 3. เพื่อสรางความรวมมือในภารกิจ หนาที่ ของนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่สถานศึกษาต้ังอยู ในการประสานความรวมมือในการเฝาระวังปองกันและรวมกันแกไขปญหาที่

เกี่ยวของกับยาเสพติดในกลุมเยาวชน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. จัดฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา แกนักศึกษาแกนนํา จํานวน  40  

คน  

 2. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน  10  กิจกรรม 

 3. จัดกิจกรรมเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพ ตลอดปการศึกษา 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกและมีความหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และสามารถขยายผลไปยัง

นักเรียน นักศึกษา อันจะกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ บรรลุวัตถุประสงค ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา รอยละ 

90     

2. สถานศึกษาปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

 

7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 1.  นักเรียน นักศึกษาแกนนํา ผูผานการอบรมจะไดรับความรู ความเขาใจอยางชัดเจน เกี่ยวกับโทษ

ของยาเสพติด และสามารถนําความรูไปขยายผลในหมูนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน บุคคลที่เกี่ยวของ สามารถ

สรางเกราะคุมกัน ทางจิใจ ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

 2. คณะทํางานฝายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สามารถรับทราบผลการ

ดําเนินงานดานการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 

 3. สถานศึกษาปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

ลักษณะโครงการ  � โครงการ / งาน ตอเน่ือง  �  โครงการ / งาน ใหม 

 

 

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ       มีนาคม  2555 

   



9. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
เดือนมีนาคม  2555 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1.  เสนอโครงการ             

2.  แตงต้ังคําสั่งมอบหมาย   

     หนาที่ 

            

3.  อบรมนักศึกษาแกนนํา             

4.  กิจกรรมเผยแพรความรู             

5.  การศึกษาดูงาน             

6.  ประเมินผล             

7.  สรุปและรายงานผล             

10. งบประมาณ  17,400   บาท 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 

1. คาอาหารกลางวัน สําหรับผูเขาฝกอบรม จํานวน 40 คน ๆ ละ 30 บาท / มื้อ รวม  3 

มื้อ เปนเงิน 3,600 บาท 

2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับผูเขาฝกอบรม จํานวน 40 คน ๆ ละ 20 บาท / มื้อ  

รวม 8 มื้อ  เปนเงิน 6,400 บาท 

3. คาสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จํานวน 24 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน  7,200 บาท 

4. คาวัสดุ เปนเงิน 5,000  บาท 

รวมเปนเงิน  22,200  บาท (เงินสองหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน) 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       1.  นักเรียนแกนนําในสถานศึกษา รอยละ 90 มีความรู ความเขาใจ ในกิจกรรมของการ

ดําเนินงานสามารถขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียนดวยกัน ใชชีวิตในโรงเรียนและครอบครัวไดอยางมีความสุข 

       2.  ศูนยการเรียนรูดานยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถใชเปนแหลงเรียนรู แหลงขอมูลแหลง

ผลิตสื่อ ใหคําปรึกษา ประสานงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา ไดเปนอยางดี      

     3.   สถานศึกษา สามารถดํารงความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา มรีะบบปองกัน แกไขและเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางย่ังยืน 

12. การประเมินผล 

  1.ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของกิจกรรมของโครงการ 

  2. สถานศึกษาปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

 



 

         

1. ชื่อโครงการ   แนะแนวสัญจร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายประพนธ   สกูลหรัง 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5. หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยประมงปตตานี เปดทําการเรียนการสอนสายอาชีพหลายสาขาวิชา ในระดับช้ัน ปวช. 

ปวส. โดยเฉพาะในระดับ ปวช. รับผูที่จบมัธยมศึกษาตอนตนและระดับช้ัน ปวส.บางสาขาวิชารับผูที่จบมัธยม

ตอนปลายและบางสาขาวิชายังเปดสอนหลักสูตรทวิภาคี ยังมีสถานศึกษาจํานวนหน่ึงทั้งในจังหวัดปตตานี 

ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางสวน ยังไมทราบขอมูลการรับสมัคร คุณสมบัติของผูสมัครและผูเขาศึกษาในแต

ละสาขาวิชา หลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอน ทางงานแนะแนวฯ จึงไดจัดทําโครงการแนะแนวสัญจรข้ึนมา

เพื่อแกปญหาดังกลาว 

6. วัตถุประสงค 

1. นําขอมูลทางขาวสารดานการจัดการเรียนการสอน การเขาศึกษาตอของวิทยาลัยประมงปตตานี

เสนอตอสถานศึกษาในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางสวน 

2. เสนอทางเลือกศึกษาตอที่ดีและตรงตามคุณสมบัติของผูที่จบการศึกษาเขาศึกษาตอในวิทยาลัย

ประมงปตตานีในแตละระดับการศึกษา 

3. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลวิทยาลัยประมงปตตานีไปสูสถานศึกษาอื่น 

7. เปาหมาย 

ดานปริมาณและดานคุณภาพ 

1. แนะแนวเขาศึกษาตอวิทยาลัยประมงปตตานี โดยใชแผนโปสเตอร แผนพับ เอกสารกับนักเรียนที่

กําลังจะจบการศึกษาในระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช. 

2. แนะแนวเขาศึกษาตอวิทยาลัยประมงปตตานี โดยใชวิทยากรกับนักเรียน นักศึกษาในระดับช้ัน ม.

3 ม.6 และ ปวช. 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

- 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ....................-.......................ประเด็นที่เกี่ยวของ................................-................................ 

 

10. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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



1. ทําโครงการ             

2. ทําเอกสารแผน

โปสเตอร แผนพับ 

            

3. สงเอกสารไป

สถานศึกษาเปาหมาย 

            

4. ออกแนะแนวตาม

สถานศึกษา 

            

 

 

 

11. คาใชจาย 

หมวดรายจาย 

รายการ 

จํานวน 

หนวย 

ราคาตอ

หนวย 

รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1. วัสดุสํานักงาน - - 2,000  

2. คาโปสเตอรประชาสัมพันธ - - 100,000  

3. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของคร ู 30 วันx3คน 240 21,600  

4. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการของ

นักศึกษา 

30 วันx3คน 180 16,200  

5. คาไวนิล 4x2 ม. 5 ผืน 2,000 10,000  

รวมเงินท้ังสิ้น  133,600  

 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ติดตามผลหารจัดทําเอกสารแผนพับ โปสเตอร 

2. ติดตามผลการจัดสงเอกสารไปยังสถานศึกษาในกลุมเปาหมาย 

3. ติดตามผลการออกไปแนะแนวเขาศึกษาตอยังสถานศึกษาในกลุมเปาหมาย 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในกลุมเปาหมายมีแนวทางในการตัดสินใจสมัครเขาศึกษา

ตอที่วิทยาลัยประมงปตตานีไดถูกตองมากข้ึน 

2. กระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน นักศึกษาในกลุมเปาหมายตัดสินใจเขาศึกษาตอ

วิทยาลัยประมงปตตานี 

3. ประชาชนและสังคมภายนอกไดรับขอมูลในดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเขา

ศึกษาตอวิทยาลัยประมงปตตานี 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ    กองทุนเงินใหกูยืมยืมเพื่อการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  งานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนงานที่ชวยนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยมี

ความประพฤติดี และผลการเรียนดีสามารถกูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเปนคาเลาเรียน 

คาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางการศึกษา และสามารถใหนักเรียน/นักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาตอใน

ระดับที่สูงข้ึนไป 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

กูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

  2.  เพื่อใหนักศึกษา สามารถกูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพือ่การศึกษา 

7.  เปาหมาย 

  1. นักศึกษาจํานวน 663 คนสามารถรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกูยืมเงินของกองทุน

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

  2.นักศึกษาจํานวน 300 คนสามารถกูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 



8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  1. นักศึกษาสามารถจัดทําเอกสาร รูแนวทางวิธีการกูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา 

  2. นักศึกษามีโอกาสกูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา 

 - 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2554 

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. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา             

2.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ             

3.ดําเนินงานตามวัตถุประสงค             

4.  สรุปผลการดําเนินงาน             

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

                       รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1.แฟมสันกวาง ตราชาง  3 น้ิว 2โหล 90 180   

2.สมุดปกนํ้าเงินเบอร 2 ปกเคลือบ 6 เลม 30  180  

3. คลิปดําสองขา 108 1 โหล 50 50   

4.ลวดเสียบกระดาษ 1โหล 9  9  

5.กระดาษโพสอิท 3x3 6 เลม 50 270  

6.เครื่องคิดเลข casio 12  หลัก 1  เครื่อง 700 700  

7.ที่เย็บกระดาษเบอร 10 1 อัน 50 50  

8.ที่เย็บกระดาบเบอร 3 1 อัน 210 210  



9.ลวดเย็บกระดาษเบอร 3 12 กลอง 9 108  

10.ลวดเย็บกระดาษเบอร 10 12 กลอง 6 72  

11.กาวเย่ือไม 2 หนา 24 ม.ม. 6 มวน 18 108  

12.กรรไกร 8 น้ิว 1 ดาม 40 40  

13.กาวนํ้าชนิดหลอด UHU  6 หลอด 28 168  

14.ตลับชาติสีนํ้าเงิน  1 ตลับ 35 35  

15.ปากกาเพนท  2 ดาม 45 90  

16.ตูบานเลื่อนกระจกทรงเต้ีย 1 ตู 4,500 4,500  

รวม 6,770   

 

12.  การประเมินผล 

   ประเมินจากเอกสารที่นักศึกษาย่ืนกูและจํานวนนักศึกษาที่กูยืมเงินกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

  นักศึกษาไดรับทราบขอมูล เกี่ยวกับการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา และนักศึกษาสามารถกูยืมเงิน

กับบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียน 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   จัดหาเวชภัณฑเพื่อการปฐมพยาบาล 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสําเนียง  เทียมธรรม 

3.  ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ  สกูลหรัง 

4.  หลักการและเหตุผล   

  วิทยาลัยประมงปตตานี มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและที่เรียนนอกเวลาราชการ 

ตลอดจนบุคคลในสถานศึกษา ซึ่งตองใชบริการงานสวัสดิการพยาบาล เมื่อยามเจ็บปวยโดยเฉพาะ ผูเรียนที่

เกิดอาการปวยไขในชวงเวลาเรียนจะตองไดรับการดูแลรักษาพยาบาล ณ หองพยาบาล จึงมีความจําเปนตองมี

การจัดการเรื่องหองพยาบาลและเวชภัณฑยาใหพรอม 

5. วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหบริการยาสามัญแกครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา 



  2. เพื่อใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเจ็บปวย 

6.  เปาหมาย 

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  1.  ใหบริการยาสามัญแกบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดเมื่อเจ็บปวย ประมาณ 300 

คน ตอป 

  2.  มีหองพยาบาลที่ถูกรูปลักษณะเปนสัดสวน จํานวน 1 หอง 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  1.  เวชภัณฑยาที่มีคุณภาพไวรักษาปฐมพยาบาลกอนสงผูปวยเขาโรงพยาบาล 

  2.  มีการดูแลใหบริการเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดีแกผูเรียน 

7.  สนองนโยบายหรือยุทธศาสตรและมาตรฐานการประเมิน 

 -  สนองยุทธศาสตร การบริหารราชการแผนดิน 4 ป ของรัฐบาล คือ การพัฒนาคนและสังคม 

 

ลักษณะโครงการ  � โครงการ / งาน ตอเน่ือง  �  โครงการ / งาน ใหม 

8.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 -  ใหบริการยาสามัญแกบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เมื่อเจ็บปวยได รอยละ 85  

9.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 1  ตุลาคม  2554  -  30  กันยายน  2555 

10.  แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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.  เขียนโครงการเสนออนุมัติ             

2.  จัดซ้ือจัดหาเวชภัณฑยา             

3.  ใหบริการแกผูเจ็บปวยขั้น

พื้นฐาน 
            

4.  จัดระบบการใหบริการ

อยางเปนระเบียบ จัดทําขอมูล 
            

5.  จัดระเบียบหองพยาบาลให

สวยงาม สะอาด 
            

6.  สรุปขอมูลโครงการ             

11.  งบประมาณ  20,000    บาท 

   

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 -  สามารถใหบริการยาสามัญ / การปฐมพยาบาล แกบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได

อยางทั่วถึง 



13.  การประเมินผล 

 สอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  ชื่อโครงการ    แนะแนวและสวัสดิการการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวการศึกษา 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  งานแนะแนวการศึกษามีขอบขายการดําเนินงานในดานการใหคาปรึกษาและแนวทาง

การศึกษา และการเตรียมพรอมเขาสูตลาดแรงงานในระดับวิชาชีพชางฝมือ กึ่งฝมือและเทคโนโลยี กิจกรรมที่

วิทยาลัยฯ ควรจัดใหมีข้ึนในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน การฝกอบรมอาชีพดําเนินงานประสานกับงานฝกอบรมฯ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เขาเรียนใหมและการปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา ตลอดจนการ

ติดตามผูสําเร็จการศึกษาเปนกิจกรรมที่เกิดประโยชนในการสรางทางเลือกและโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาได

ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจตอไป 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา ไดรับทราบขอมูลขาวสารงานอาชีพและ

การศึกษา 

  2.  เพื่อใหนักศึกษา มีโอกาสฝกทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 

  3.  เพื่อใหนักศึกษาไดมีกิจกรรมรวมกันในการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 

7.  เปาหมาย 

  1. นักศึกษาจํานวน 663 คน ทั้งในและนอกระบบไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตอ 

  2.  นักศึกษาจํานวน 663 คน ไดมีโอกาสเลือกฝกทักษะอาชีพตามความถนัดจนเกิดความ

ชํานาญ 

  3.  นักศึกษาเขาใหมและผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 200 คน ผานการปฐมนิเทศและปจฉิม

นิเทศ 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  1.  นักศึกษาไดงานทําในสถานประกอบการและศึกษาตอ 

  2.  สถานประกอบการมีความพึงพอใจในผลงานความรูความสามารถในวิชาชีพ 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา 

  1.  โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น   ประเด็นเกี่ยวของ งานศูนยแนะแนวอาชีพ

และจัดหางาน 

  2.  โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ประเด็นเกี่ยวของ  การปฐมนิเทศนักศึกษา 

  3.  โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ประเด็นเกี่ยวของ  การแกไขปญหาการเรียน

การสอน 



  4.  โครงการเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  ประเด็นเกี่ยวของ  ทุนการศึกษา 

 

 

 

 

 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อ

พิจารณา 

            

2.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ             

3.  ดําเนินงานตาม

วัตถุประสงค 

            

4.  สรุปผลการดําเนินงาน             

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

หมวดรายจาย 

                      

รายการ 

 

จํานวนหนวย 

 

ราคาตอหนวย 

 

รวมเปนเงิน 

 

หมายเหตุ 

1. คาวัสดุ   10,000  

2. คาตอบแทน   3,000  

3. คาใชสอย   3,000  

รวม 16,000  

 

12.  การประเมินผล 

  ประเมินโดยการสํารวจขอมูลการศึกษาตอและประกอบอาชีพของนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา

และติดตามสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อรวบรวมขอมูลวิเคราะหจุดเดน-จุดดอยตอไป 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

  นักศึกษาไดรับทราบขอมูล คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาตอที่

ตรงกับความถนัด และไดรับการติดตอขาวสารตลอดจนความชวยเหลือช้ีแนะดานการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพหลังจากจบการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ชื่อโครงการ   ติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานแนะแนวการศึกษา 

3. ท่ีปรึกษาโครงการ  นายประพนธ  สกูลหรัง 

4. หลักการและเหตุผล   

  ในแตละปการศึกษาจะมีผูสําเร็จการศึกษาออกไปแลวสามารถศึกษาตอและประกอบอาชีพ

ผูสําเร็จการศึกษาเสมือนกระจกเงาสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการจัดการเรียน การ

สอนของสถาบันน้ัน ๆ การติดตามผลผูสําเร็จจึงเปนวิธีการที่จะทําใหไดขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน ตลอดจนเปนการใหความชวยเหลือผูสําเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหทราบขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

  2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดี ระหวางสถานศึกษากับนักศึกษา 

  3. เพื่อศึกษาปญหา สาเหตุการวางงานของผูสําเร็จการศึกษา 

  4. เพื่อหาวิธีใหความชวยเหลือและนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

        รวบรวมรายช่ือและที่อยูนักศึกษาทุกหลักสูตรอยางนอย  200 คน 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       1. จัดสงแบบฟอรมไปตามที่อยูนักศึกษา 

        2. ดําเนินการเก็บขอมูล 

        3. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 



7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

       -  รายงานผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาไดจํานวน รอยละ 80 ของนักศึกษาที่จบการศึกษา 

      -   สนองพันธกิจของวิทยาลัย ขอ 3 

ลักษณะโครงการ  � โครงการ / งาน ตอเน่ือง  �  โครงการ / งาน ใหม 

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 

9. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 

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.  รวบรวมรายชื่อ ที่อยู             

3.  ดําเนินการสํารวจ             

4.  ดําเนินการเก็บขอมูล             

5.  วิเคราะห + รายงานผล             

 

 

10. งบประมาณ  2,670   บาท 

รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 

รายการ 

จํานวนท่ี

ตองการ 

(หนวย) 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

หมาย

เหตุ 

คาวัสดุ     

1.  กระดาษ A4 4 รีม 120 480   

2. ซองจดหมาย 300 ซอง 3 900   

3. คาแสตมป 600  ดวง 5 3,000   

ดําเนินการติดตามผล 3 ระยะ     

รวม 4,380   

 

สรุปคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

คาตอบแทน -  

คาใชสอย 

คาวัสดุ 
4,380 

 

 



คาครุภัณฑ -  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง -  

รวมทั้งสิ้น 4,380  

   

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1 ผลผลิต (Out put) 

  10.2 ผลลัพธ (Out comes) 

   1. ทราบขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 

   2. ไดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

   3. เพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

12. การประเมินผล 

 1. แบบประเมินผล 

 2. สัมภาษณนักเรียน – นักศึกษาและอาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ  ปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ งานแนะแนวการศึกษา 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ       1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  งานปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง ตลอดจนไดรับรูในแนวทางการเตรียมตัวศึกษาตอและเขาสูสภาวะ

การประกอบอาชีพที่ดีและโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาไดประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจตอไป 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

  2.  เพื่อจัดอบรมใหความรู เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพเพื่อ

ประกอบตัดสินใจในทางที่เหมาะสม 



  3.  เพื่อเปนการแสดงความยินดี แกผูสําเร็จการศึกษา และรําลึกความทรงจําที่ไดรวม

กิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

7.  เปาหมาย 

  1.นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาจํานวน     คน ทั้งในและนอกระบบไดรับประกาศนียบัตร 

  2.นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษาจํานวน    คน ไดความรู เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาตอ 

และการประกอบอาชีพเพื่อประกอบตัดสินใจในทางที่เหมาะสม 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

  1.  จํานวนนักเรียน-นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาการศึกษาเขารวมไมนอยกวารอยละ 80  

  2. จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา 

 - 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  ดําเนินกิจกรรมปจฉิมนิเทศ             

3.  สรุปผลการดําเนินงาน             

 

 11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

หมวดรายจาย 

                      

รายการ 

 

จํานวนหนวย 

 

ราคาตอหนวย 

 

รวมเปนเงิน 

 

หมายเหตุ 

1. คาวัสดุ   20,000  

2. คาตอบแทน   8,000  

3. คาใชสอย   8,000  

รวม 36,000  

12.  การประเมินผล 

   ประเมินการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

   นักศึกษาได ความรู เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพเพื่อประกอบ

ตัดสินใจในทางที่เหมาะสม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับผูสําเร็จการศึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 



3. พ้ืนท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555 

5. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมในปจจุบันมีการแขงขันดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาวะ

การเปนอยูในหนวยงาน ขาดความเขาใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่  และการอยู

รวมกันในสังคม โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษาไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปใน

อนาคต 

เพื่อใหนักศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมที่จะนําไปปฏิบัติ

หนาที่และอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข จึงไดทําโครงการน้ีเพื่อเปนการหลอหลอมจิตใจใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดถึงการอบรมทักษะการปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนคนดีมีคุณธรรม นําไปใชชีวิตในสังคม

อยางสันติสุข 

6. วัตถุประสงค 

4. นักศึกษาที่จบการศึกษาแลวไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเปนธรรม 

5. นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทและสรางสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

7. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

3. นักศึกษาช้ัน ปวช.3 จํานวน 40 คน 

4. นักศึกษาช้ัน ปวส.2 จํานวน 70 คน 

ดานปริมาณ 

5. นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทและสรางสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

6. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการไปประกอบอาชีพ 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โครงการ....................-.......................ประเด็นที่เกี่ยวของ................................-................................ 

10. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1. เขียนโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

            

2. ประชุมวางแผนการ

ดําเนินโครงการ 

            



3. มอบหมายหนาที่/

แตงต้ังคําสั่ง 

            

4. ติดตอประสานงาน             

5. ดําเนินงานตามโครงการ             

6. ประเมินผล/สรุปผล             

7. รายงานผล             

 

11. คาใชจาย 

หมวดรายจาย 

รายการ 

จํานวน 

หนวย 

ราคาตอ

หนวย 

รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1. คาตอบแทนวิทยากร 7 ชม. 300  2,100  

2. คาใชสอย 98 55 5,390  

3. คาวัสดุ   5,000  

รวมเงินท้ังสิ้น 12,490  

 

12. การติดตามประเมินผล 

1. ประเมินผลจากกาเขารวมกิจกรรม 

2. ประเมินผลจากแบบสอบถาม 

3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความเขาใจในหลักของคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผูรับการฝกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง

ถูกตอง เปนธรรมและตระหนักในบทบาทและสรางสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ     ฝกอบรม 108 อาชีพ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนิเลาะ  หะยีสาแม 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ    ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 

4. ระยะเวลาเนินการ    1 ตุลาคม 2554 -30 กันยายน 2555 

5. หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาคุณภาพคนและยกระดับมาตรฐานบริหารสังคม โดยขยายโอกาสการศึกษา และ

การจัดการศึกษาเรียนรูของโลกและเยาวชนเชิงบูรณาการแบบวัฒนธรรมพัฒนาฝมือแรงงาน และจัดการงาน

แกประชาชนทั่วไป เพื่อมอบอาชีพและเพิ่มรายไดเสริมสรางเครือขายความเขมแขงของเยาวชนใหเปน

ภูมิคุมกัน และเฝาระวังปญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยของตนเองและชุมชนเพื่อสันติสุขอยาง

ย่ังยืน 

6.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดการฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชนและเยาวชนที่สนใจ 

2. เพื่อใหผูที่เขารวมการฝกอบรมฟงความรู และทักษะที่ไดไปประกอบอาชีพตอไป 

3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัย 

7.  เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

1. จัดฝกอบรมวิชาชีพใหกับเยาวชนและประชาชนที่สนใจจํานวน 1,000 คน 

ดานคุณภาพ 

2. ผูไดรวมการฝกอบรมมีความรูดานวิชาชีพ และสามารถนําไปประยุกต 

3. ใชได 

8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ(KPI) 



1. สามารถจัดฝกอบรมใหกับเยาวชน และประชาชนที่สนใจจํานวน 1,000  คน 

2. ผูเขารวมการฝกอบรมมีความรู และมีรายไดเพิ่มข้ึน 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการ………………………….ประเด็นที่เกี่ยวของ………………………… 

2. โครงการ………………………….ประเด็นที่เกี่ยวของ………………………… 

 

10. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 2554 2555 

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.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน             

2.ติดตามประสานงาน             

3.ดําเนินการฝกอบรม             

4.ติดตามประเมินผล              

5.สรุปและรายงานผล              

 

 

 

11. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใช 

รายการ หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 10 รุน 

36,000 50,000 100,000  

12.  การติดตามประเมินผล 

1. ประเมินผลขณะดําเนินการฝกอบรม 

2. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เยาวชน และประชาชนทั่วไป เขารวมโครงการจํานวน 1,000 คน 

2. เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีรายไดประกอบอาชีพ มากย่ิงข้ึน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ    ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   นายนิเลาะ  หะยีสะแม 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยประมงปตตานี 

4. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5. หลักการและเหตุผล  

   ดานนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมอาชีพการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรและประชาชน

ผูสนใจมีความรู ความสามารถในดานทักษะวิชาชีพการเกษตรและประมง วิทยาลัยประมงปตตานีจึงไดจัดใหมี

โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น เพือ่นําไปปรับปรุงพัฒนาอาชีพที่มีอยูในครัวเรือน หรือ

สถานศึกษาและสามารถพัฒนาไปเปนอาชีพหลักตอไปในอนาคต 



6. วัตถุประสงค 

6.1.1 เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูดานการเกษตรสูเกษตรกรและประชาชน 

6.1.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูที่ไดจากการเลี้ยงไปประยุกตใชได 

6.1.3 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดรายไดจากการทํากิจกรรมการเกษตร 

7. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 

7.1.1 จัดฝกอบรมระยะสั้นใหกับเยาวชนเกษตรและประชาชน จํานวน 1,000 คน 

7.1.2 จัดต้ังกลุมเกษตรกร จํานวน 20 กลุม 

ดานคุณภาพ 

7.1.3 ผูไดรับการฝกอบรมมีความรูดานวิชาชีพเกษตรและสามารถนําไปประยุกตใช 

7.1.4 ผูไดรับการฝกอบรมสามารถขยายผลชุมชนขางเคียง 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

8.1.1 สามารถจัดฝกอบรมใหกับเกษตรกรและเยาวชนผูสนใจ จํานวน 1,000 คน 

8.1.2 เกิดกลุมอาชีพเกษตรกร จํานวน 20 กลุม 

8.1.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและมีรายไดเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 

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. ประชุมวางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

            



2.  ติดตอประสานงาน             

3.  ดําเนินการฝกอบรมให  

     ความรู 

            

4.  ดําเนินการเพาะขยายพันธุ             

5.  ประเมินผลการดําเนิน 

     โครงการ 

            

6. สรุปและรายงานผล             

 

10. คาใชจาย 

งบประมาณที่ใช 

รายการ หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ อุดหนุน 10 รุน 

 50,000 100,000 150,000 100,000  

 

11. การติดตามประเมินผล 

11.1 มีการประเมินผลทุกๆ 1 เดือน 

11.2 รายงานผลตอสถานศึกษาทุกๆ 1 เดือน 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 นักศึกษาและบุคคลภายนอกมีความรูดานทักษะการเพาะขยายพันธุปลา 

12.2 ผูเขารวมการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองและเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพได 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมงานวันประมงสัมพันธ  



2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ       1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติใหกับบุคลากร และนักศึกษาที่กระทําความดีในรอบปที่ผานมา 

ตลอดจนการสรางความสัมพันธ ความสามัคคี ดวยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ 

และกําลังใจในการสรางความดี ตอไป และเปนตัวอยางและแบบอยางใหกับนักศึกษาคนอื่นไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการทําความดี การเปนคนดี และชวยเหลือผูอื่นได สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดในสังคมอยางมี

ความสุข และเปนคนดีของสังคมตอไป 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติใหกับบุคลากร และนักศึกษาที่กระทําความดีในรอบปที่ผานมา 

  2.  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และกําลังใจ สงเสริมในการสรางความดี และเปนตัวอยางและ

แบบอยางใหกับนักศึกษาคนอื่น 

7.  เปาหมาย 

  1. จัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติใหกับบุคลากร และนักศึกษาที่กระทําความดีปละ 1 ครั้ง 

  2. สรางความสามัคคีระหวางบคุลากร และนักเรียนนักศึกษา  

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

  1.  จํานวนนักเรียน-นักศึกษา ที่เขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

  2.  จํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 90 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

               1.  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม  ประเด็นเกี่ยวของ   การทําความดีของบุคลากร และ

นักศึกษา 

 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  ดําเนินกิจกรรมสาน

สัมพันธสามัคคี 

            

3.  สรุป ประเมินผลและ

รายงานผล 

            

 

 



 

 

 

 

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

หมวดรายจาย 

                       รายการ 

 

จํานวนหนวย 

 

ราคาตอ

หนวย 

 

รวมเปนเงิน 

 

หมายเหตุ 

1.  คาวัสดุอุปกรณ   25,000  

2.  จัดแขงขันกีฬาสัมพันธ   10,000  

                                              รวม 35,000  

 

12.  การประเมินผล 

 1. ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

 1. นักศึกษาคนอื่นไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทําความดี การเปนคนดี และชวยเหลือผูอื่นได 

 2. นักเรียน-นักศึกษา ไดออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ จํานวน 820 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ    สถานเพาะชําไมดอกไมประดับ  

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายประเทือง  โมคทิพย 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยประมงปตตานี 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ        1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

  ดวยสภาพปจจุบันวิทยาลัยประมงปตตานี ยังไมมีสถานเพาะชําและแหลงรวบรวมพันธุไม

สําหรับใชเปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาเกี่ยวกับพันธุไมชนิดตางๆ และใชเปนศูนยในการฝกปฏิบัติในการเรียน

การสอนในรายวิชาการผลิตไมดอกไมประดับ วิชาการขยายพันธุพืช ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาโครงการน้ีจะเปนประโยชนตอสถานศึกษาและตัวผูเรียนที่จะได

ฝกปฏิบัติไดสัมผัสและเรียนรูจากสภาพจริง ทําโครงการหารายไดระหวางเรียนจะทําใหผูเรียนเกิดความรูและ

ทักษะประสบการณที่ดี และเมื่อผูเรียนจบหลักสูตรไปแลวสามารถที่จะนําประสบการณและทักษะที่ไดเรียนรู

นําไปประกอบอาชีพเพื่อกาเลี้ยงชีพในอนาคตตอไป 

6.  วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกประสบการณของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี 

  2. เพื่อเปนแหลงเพาะและเก็บรวบรวมพันธุไม 

7.  เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

  1. พันธุไมดอก จํานวน 30 ชนิด 

  2. พันธุไมใบ จํานวน 20 ชนิด 

 ดานคุณภาพ 

1. นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี สามารถขยายพันธุไมดอกไมประดับได 

2. นักเรียน นักศึกษาทําโครงการหารายไดระหวางเรียน 

8. ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI)  

  1.  นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 



  2.  นักเรียน นักศึกษาผานการเลื่อนเปนสมาชิกระดับหนวยและระดับภาคตอไป 

9. ความสอดคลองกับโครงการ/รายวิชา  

               1.  โครงการการผลิตไมดอกไมประดับ  ประเด็นเกี่ยวของ   การขยายพันธุพืช 

  2.  โครงการหารายไดระหวางเรียน  ประเด็นเกี่ยวของ   การเลื่อนระดับสมาชิกหนวย 

10.  วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

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.เสนอโครงการเพื่ออนุญาต             

2.เตรียมพื้นที ่             

3.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ             

4.สรางโรงเรือน             

5.ดําเนินงาน             

6.ดูแล-รักษา             

7.สรุปผลการดําเนินงาน             

11.  คาใชจาย-งบประมาณในโครงการ 

หมวดรายจาย 

                       รายการ 

 

จํานวนหนวย 

 

ราคาตอ

หนวย 

 

รวมเปนเงิน 

 

หมายเหตุ 

ซาแรนดํา 80% 50 25 1,250  

กระถางดิน ขนาด 10 น้ิว 30 50 1,500  

กระถางพลาสติก 8 น้ิว 50 35 1,750  

ถุงดําขนาด 6x8 น้ิว 5 60 300  

ถุงดําขนาด 8x10 น้ิว 5 60 300  

พลาสติกใส 1 230 230  

จอบพรอมดาม 5 250 1,250  

เสียม 1 280 280  

ลวดมัดใหญ 10 50 500  

แกลบดิบ 1 2,500 2,500  

แกลบดํา 1 2,500 2,500  

ปุยคอก 40 70 2,800  

พันธุไมดอก 30 40 1,200  

พันธุไมใบ 20 40 800  



บัวรด 4 50 200  

                                              รวม 17,360  

 

12.  การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรม 

 2. แบบประเมิน 

13.  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ(คุณภาพ-ปริมาณ) 

 1. เรือนเพาะชํา 1 หลัง 

 2. พันธุไมดอกไมประดับ 50 ชนิด 

 3. นักเรียน ปวช.ผานการเลื่อนสมาชิกระดับหนวย 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.  ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาบุคลากรแผนกวิชาประมง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาประมง 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ   สถานศึกษา สถานประกอบการภาคเหนือ 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ   17- 23  มีนาคม   2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

 ในยุคปจจุบันบุคลากรไมวาจะองคกร หนวยงาน ประเภทหรือระดับ จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา จากผลที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี โลกขอมูลขาวสาร ภาวการณแขงขันที่ไร

พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มทีรัพยากรจํากัด บุคลากรจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกับขอผูกพัน

ตอการใหบริการประชาชน และมีความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคกรไดพัฒนาศักยภาพที่ดี 

ทํางานใหเกิดผลสูงสุด สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกร สื่อสารกับประชาชนดวยความรูสึกที่ดีตอ

กัน รวมทั้งเปนผูมีทักษะทางการใหบริการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด  ภายใตภาวการณที่เปลี่ยนแปลง

ในลักษณะเชนน้ี  ถือวาเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดดี   



 ดังน้ัน เพื่อพัฒนาบุคลากรในแผนกซึ่งยังมีประสบการณในการทํางานนอยอยู จึงควรมีการเพิ่ม

ศักยภาพของบุคลากรในแผนกทั้งทางดานทักษะและวิชาการใหกับบุคลากรเหลาน้ันทางหน่ึงจะเพิ่มศักยภาพ

คือการศึกษาดูงานกับสถานประกอบการ จึงไดจัดโครงการน้ีข้ึนเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

การดําเนินงานรวมกับเครือขายอื่นๆในดานการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดานงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร

ตอไป 

6.  วัตถุประสงค 

 6.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรในแผนกประมงใหมีความรูและความเขาใจในดานวิชาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เพื่อใหบุคลากรในแผนกประมงสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตในการปฏิบัติงาน

และการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 6.3 เพื่อใหบุคลากรในแผนกประมงเกิดการพัฒนาวิชาการและพัฒนางานตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

7.  เปาหมาย 

 7.1 เชิงปริมาณ : ครูและเจาหนาที่แผนกประมง  จํานวน 12 คน 

 7.2 เชิงคุณภาพ : ผูเขารวมอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปประยุกตในการ

ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

 8.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

8.1 คร-ูเจาหนาที่แผนกประมงมีความรูและประสบการณดานตาง ๆจากการศึกษาดูงานและ นํา

ความรู มาประยุกตในการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

8.2 สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

9.  ความสอดคลองกับโครงการ/ รายวิชาท่ีเก่ียวของ 

โครงการพัฒนาบุคลากร ประเด็นเกี่ยวของ ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

10. วิธีดําเนินการ /ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน 

 2 ขออนุมัติโครงการ 

 3 ประชาสัมพันธโครงการ 

 4 ติดตอสถานที ่

 5 ติดตอวิทยากร 

 6 จัดทําเอกสาร 



 7 ดําเนินการสัมมนา 

 8 ติดตามประเมินผลโดย แบบสอบถาม 

 9 จัดทํารายงานการประชุมและสรุปผลการดําเนินงาน 

 

11.  งบประมาณคาใชจาย 

หมวดรายจาย 

           รายการ 

 

จํานวนเงิน (บาท) 

 

หมายเหตุ 

 1. คาอาหาร 19,320  

 2. คาที่พัก 19,200 

 3. คาคาพาหนะจางเหมารถโดยสาร   28,000 

 4. คาเย่ียมชมสถานที่ตางๆ 5,000 

5. ของที่ระลึก 1,000 

  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 72,520 

  12.   การติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนการ

ดําเนินการ 

ป    2554 ป      2555 

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.ศึกษาขอมูล

สถานที่ศึกษาดูงาน 

            

1.จัดทําแผนงาน/

โครงการ 

            

2.เสนอโครงการ/             

3.ประชุมช้ีแจง

รายละเอียด

โครงการ 

            

4.ดําเนินการตาม

แผนงานโครงการ 

เดินทางศึกษาดู

งาน 

           

 

 

 

5.ประเมินและสรุป

รายงานผลความ

พึงพอใจ  -   

            



      12.1  ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

      12.2  สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

   13.    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    บุคลากรในแผนกประมงสามาราถนําความรูที่ไดจากประสบการณในการศึกษาดูงาน นํามาเปน

แบบอยางและแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  ชื่อโครงการ   การพัฒนาแผนกวิชาประมง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  แผนกวิชาประมง 

3.  พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ  แผนกวิชาประมง 

4.  ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

5.  หลักการและเหตุผล 

 ในการดําเนินการจองแผนกวอชาประมง มีการดําเนินการดูแลจัดการนัดศึกษาในแผนกใหมีมาตรฐาน 

รวมทั้งในการบริหารจัดการบุคลากรในแผนกใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งจําเปนตองใชวัสดุสํานักงานและ

ครุภัณฑในการดังกลาวเพื่อความเรียบรอย ทางแผนกวิชาประมงจึงจัดทําโครงการน้ีข้ึนมา 

6.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการพัฒนาแผนกวิชาประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบ 

2. เพื่อใหการจัดทํา จัดเก็บเอกสาร มีความถูกตองเปนระเบียบปลอดภัย 

7.  เปาหมาย 

1. การควบคุมบริหารจัดการในฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบทางราชการ 

2. เพื่อใหการจัดทํา จัดเก็บเอกสาร มีความถูกตองเปนระเบียบปลอดภัย 

8.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

เพื่อใหการพัฒนาแผนกประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามระเบียบ 

9.  ความสอดคลองกับโครงการ/ รายวิชาท่ีเก่ียวของ 

โครงการแผนกประมง  ประเด็นเกี่ยวของ การเรียนการสอน 

10. วิธีดําเนินการ /ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 

11.  งบประมาณคาใชจาย 

ขั้นตอนการดําเนินการ ป    2554 ป      2555 
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.โครงการอนุมัติ             

3.จัดซื้อวัสดุ             

4.ดําเนินโครงการ             

5.สรุปโครงการ             



รายการ จํานวนหนวย ราคาตอ

หนวย 

รวมเปนเงิน หมายเหตุ 

1. กระดาษโรเนียว 10 70 700  

2. แฟมสันกวาง 3 น้ิว 3 55 165  

3. แผนซีดีเปลา 2 350 700  

4. กระดาษปก 6 70 420  

5. ที่เหลาดินสอ 1 400 400  

6. สมุดเบอร 2 1 300 300  

7. คลิปดําขนาดใหญ 5 70 350  

8. ปากกาลบคําผิด 1 576 576  

9. เทปสีทําสันปก 2 น้ิว 12 45 540  

10. ลวดหนีบ 2 70 140  

11. กระดาษโพสต-อิท 2x3 น้ิว 1 35 420  

12. ปากกาเพนขอมูล 1 30 360  

13. ดินสอ2บี 3 44 132  

14. พลาสติกเคลือบ 1 500 500  

15. สมุดคุมครุภัณฑฝาย 1 65 65  

16. สมุดรับหนังสือเขา 1 65 65  

17. สมุดคุมวัสดุฝาย 1 65 65  

18. ตูเก็บเอกสารบางเล่ือนกระจก 1 4,500 4,500  

19. ตะแกรงใสเอกสาร 5 120 600  

20. รางปล๊ักไฟ 3 130 390  

21. ยางลบดินสอ 1 60 60  

22. กาวนํ้า 1 100 100  

23. กาวเยื้อไม 1 216 216  

24. กระดาษอิงคเจ็ต 210 แกรม 6 300 1,800  

25. กระดาษอิงคเจ็ต 180 แกรม 6 150 900  

26. สติกเกอรตีเสน เลเซอร 9 มิล 60 25 1,500  

27. แฟมสะสมผลงาน 6 80 480  

28. ไสแฟม 6 20 120  

29. แม็กยิงใหญ 1 600 600  

30. กาว 2 หนา ยาว 5 เมตร 1 1,740 1,740  

31. กาวเยื้อไม 1 216 216  

32. คาจางเหมาบริการ  10,000 10,000  

รวม 29,120  

 



  12.   การติดตามประเมินผล 

      12.1  จากการสอบถาม 

   13.    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 13.1 การจัดทํา จัดเก็บเอการ มีความถูกตออง เปนระเบียบปลอดภัย 

 13.2 การพัฒนาในแผนกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   จัดซื้ออุปกรณ ครุภัณฑ แผนกวิชาอุตสาหกรรม เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

ผูดําเนินโครงการ         นางสาวจริญญา  หนูนุรักษ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ         อาคารแปรรูปอุตสาหกรรม 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ    1  ตุลาคม    2554     ถึง   30   กันยายน   2555 

หลักการและเหตุผล  

 เน่ืองจากในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรยังขาดแคลนอุปกรณ ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและ

อุปกรณบางช้ินที่เคยใชงานไดน้ัน เกิดการชํารุดใชงานไมไดเหมือนเดิม เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูการใชอุปกรณ

ที่ทันสมัย เพื่อเปนการเรียนรูการใชอุปกรณการเรียนที่ทันสมัย และทัดเทียมกับสถานศึกษาอื่นๆ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผูเรียนและไดใชเครื่องมือที่ทันสมัย 

2. เพื่อนักเรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑเบอเกอรได 

3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหทันตอสภาพภาวะปจจุบัน 

เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

1. นักเรียนผลิตขนมอบไดจํานวนมากข้ึน 

2. นักเรียนสามารถผลิตภัณฑไดจํานวนเพิ่มข้ึน 

ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนสามารถใชอุปกรณการเรียนไดอยางคลองแคลว 



2. นักเรียนไดเรียนรูการใชเครื่องเปนและเปนการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ 

ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 1.ไดผลิตภัณฑขนมจํานวนเพิ่มข้ึน 

 2.ไดผลิตภัณฑแปรรูปจํานวนเพิ่มข้ึน 

ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 1.โครงการผลิตภัณฑพืช  ประเด็นที่เกี่ยวของ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

 2.โครงการผลิตภัณฑเห็ด  ประเด็นที่เกี่ยวของ การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ.  2554  พ.ศ.  2555 

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. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. ประเมินสรุปผล             

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณของโครงการ  

 หมวดรายจาย 

รายการ 

จํานวนหนวย ราคา/หนวย 

(บาท) 

รวมจํานวน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

เครื่องบดผสม 3 เครื่อง 6,000 18,000  

โถปน 3 เครื่อง 3,000 9,000  

แกวโอเซี่ยน 12 โหล 420 5,040  

มีดหั่น,มีดตัด,มีดปลายแหลม 3 โหล 1,440 4,320  

เตาอบ 1 เครื่อง 120,000 120,000  

เครื่องผสมแปง 2 เครื่อง 15,000 30,000  

รวมเงินท้ังสิ้น 186,360  

 

การติดตามประเมินผล 



 ประเมินผลหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดใชอุปกรณที่ทันสมัยและใชงานเปน 

2. ไดผลผลิตที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน 

3. เปนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูความเปนสากลมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ   ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในงานอุตสาหกรรมเกษตร 

ผูดําเนินโครงการ         นางสาวจริญญา  หนูนุรักษ 

พ้ืนท่ีดําเนินการ         สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการแปรรูป 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ    1  ตุลาคม    2554     ถึง   30   กันยายน   2555 

หลักการและเหตุผล  

 เน่ืองจากในสภาพปจจุบันอุตสาหกรรมไดกาวรุดหนาไปไกลมากในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ 

ครุภัณฑ อุปกรณในการผลิตที่ทันสมัยข้ึน รวมถึงข้ันตอนกรรมวิธีการผลิต การแชแข็ง การแพคกิ้ง ตางๆ ทําให

การจัดการเรียนการสอนในหอองเรียนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ และเปนการเสริมสรางประสบการณใหมๆ



ใหกับนักเรียนไดเรียนรูวิธีการที่แปลกใหมทันสมัย สามารถนํามาปรับปรุงและประยุกตใชใหทันกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนไปดวย ดังน้ันเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียนใหเปนไปตามยุค

จึงตองนํานักเรียนไปศึกษาดูงาน เพื่อใหไดความรูเพิ่มข้ึน 

วัตถุประสงค 

4. เพื่อเพิ่มประสบการณและองคความรูใหกับนักเรียน 

5. เพื่อพัฒนาครูและนักเรยีนในดานการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

6. เพื่อเรียนรูสิ่งใหมๆ และสามารถนํามาปรับปรุงและประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

เปาหมาย 

 ดานปริมาณ 

นักเรียนและครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จํานวน 39 คน 

ดานคุณภาพ 

 ไดรับความรูเพิ่มเติมจากหองเรียนเปนการเสริมสรางประสบการณใหม 

ตัวชี้วัด ความสําเร็จของโครงการ (KPI) 

 1.นักเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในการเรียนภาคปฏิบัติ 

ความสอดคลองกับโครงการ/หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 1.โครงการผลิตภัณฑพืช  ประเด็นที่เกี่ยวของ การแปรรูปอาหาร 

 2.โครงการผลิตภัณฑเห็ด  ประเด็นที่เกี่ยวของ การแปรรูปอาหาร 

วิธีดําเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ.  2554  พ.ศ.  2555 

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. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. ประเมินสรุปผล             

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณของโครงการ  

 หมวดรายจาย จํานวนหนวย ราคา/หนวย รวมจํานวน หมายเหตุ 



รายการ (บาท) (บาท) 

คานํ้ามันรถ 1 2,000 2,000  

คาของพี่ระลึกวิทยากร 2 250 500  

คาเบี้ยเลี้ยง 4 240 960  

คาอาหารกลางวัน(ขาวกลอง+นํ้า) 40 40 1,600  

คาเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 180 180  

รวมเงินท้ังสิ้น 5,240  

 

การติดตามประเมินผล 

 ประเมินผลหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

4. นักเรียนไดรับประสบการณดานการแปรรูปอาหารเพิ่ม 

5. นักเรียนไดเห็นระบบการทํางานในรูปแบบของอุตสาหกรรมจริง 

6. นักเรียนนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับการเรียนของตนเอง 
 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              
 


