
 



 

สรุปผลการปฏิบัติงาน   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คํานํา 

 ฝายแผนงานและความรวมมือ  ไดจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2558
โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามงาน /โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตาม     
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  และโครงการท่ีไดรับอนุมัติเพ่ิมเติม 
 

 ในการจัดทําเอกสารครั้งนี้  งานวางแผนและงบประมาณ ไดรับความรวมมือจากรองผูอํานวยการ
ผูรับผิดชอบงาน /โครงการ งานการเงิน และงานพัสดุ  ให ความอนุเคราะห ขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําเอกสาร
สรุปผลการปฏิบัติงานครั้งนี้   จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย  ขอมูลในเอกสารเลมนี้  คงจะเปน
ประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
                        งานวางแผนและงบประมาณ 
                        ฝายแผนงานและความรวมมือ 
                        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 



 ข 

สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2558 ฉ 

ผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแตละงานโครงการ ซ 

   โครงการฝายวิชาการ  

จัดซ้ือ/จัดหาสื่อการเรียนการสอนประจาํแผนกวิชา/โครงการสอน 1 

จัดการเรยีนการสอนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา 2 

จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเสาร-อาทิตย 3 

จัดหาวัสดุหองสมุด 4 

จัดบอรดสงเสริมความรู 5 

งานวัดผลประเมินผล 6 

วัดความถนัดทางวิชาชีพ 7 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา(V-NET) และทดสอบในกลุมภาษาอังกฤษ 8 

เทียบโอนผลการเรียน ความรูและประสบการณวิชาชีพ 9 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10 

การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 12 

การสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมงาน 13 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 14 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 15 

การเตรียมความพรอมดานการศึกษา เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 16 

จัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือบริการงานสื่อการเรียนการสอน 19 

เพ่ิมประสิทธิภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 20 

โครงงานวิทยาศาสตร 22 

Smart Room 23 

บริการวิชาชีพคลีนิกเกษตรเคลื่อนท่ี 24 

ขนมไทย อะไรเอย 25 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 26 

จัดซ้ือวัสดุประจําหมวดผลิตภัณฑสัตวแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 27 



 ค 

สารบัญ 
 

 หนา 

ผลิตตนมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเชื้อในจังหวัดพัทลุง 28 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 29 

ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 30 

ยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 31 

พัฒนาทักษะนักศึกษา ปวช.1 32 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอร 33 

นํานักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบทศึกษาดูงาน 34 

  โครงการฝายบริหารทรัพยากร  

งานบริหารงานท่ัวไป 35 

งานเอกสารการพิมพ 36 

งานประชาสัมพันธ 37 

งานบุคลากร 39 

งานการเงิน 40 

งานบัญช ี 41 

งานพัสดุ 42 

งานอาคารสถานท่ี 43 

งานทะเบียน 44 

จัดพิธีรับประกาศนียบัตร 45 

ซอมบํารุงยานพาหนะ 46 

 โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

จัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 47 

กีฬาและนันทนาการ 48 

กิจกรรมวันสําคัญ 49 

กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจําปการศึกษา 2558 50 

เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 38 51 

คุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 52 

สวัสดิการพยาบาล 53 



 ง 

สารบัญ 
 

 หนา 

กิจกรรม  อกท. 54 

งานปกครอง (บริหารความเสี่ยง) 56 

ฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 57 

เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 58 

เยี่ยมบานนักศึกษา 59 

ประชุมผูปกครอง 60 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 61 

แนะแนวการศึกษาอาชีวเกษตรเชิงรุก(เพ่ิมปริมาณผูเรียน) 62 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 63 

ปจฉิมนิเทศ 64 

หนึ่งครูหนึ่งสถานศึกษา 65 

จัดทําคูมือนักศึกษา 66 

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 67 

ฝกอาชีพ กิจกรรม 108 อาชีพ 68 

สงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 69 

ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 70 

พิเศษและบริการชุมชน 71 

ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 74 

หญาแฝกเนื่องจากพระราชดําริ 75 

รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 76 

การคัดกรองผูเรียน 77 

การฝกอบรมและพัฒนาระบบการดูแลผูเรียนใหกับครูท่ีปรึกษา 78 

 โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ  

งานวางแผนและงบประมาณ 79 

การประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2558 82 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 84 

จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ 86 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสําหรับหองศูนยขอมูลสารสนเทศ 87 

  



 จ 

สารบัญ 
 

 หนา 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 88 

สวนยางพารา (ใหผลผลิต) 89 

สวนยางพารา  (ยังไมใหผลผลิต) 90 

การปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน 91 

การผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรีย 92 

ผลิตขาวนาป 93 

สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม 94 

ผลิตและรวบรวมพันธุไมประดับ 95 

เลีย้งสุกรแบบครบวงจร 96 

เลี้ยงไกไข1 97 

เลี้ยงไกไข2 98 

โคเนื้อ 99 

โคนม 100 

ผสมอาหารเพ่ือเลี้ยงสัตว 101 

อัดฟอนฟาง 102 

การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดินท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว 103 

การผลิตไกพ้ืนเมือง 104 

อนุรักษพันธุกรรมพืช 105 

เลี้ยงสุกรขุนเพ่ือจําหนาย 106 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 107 

จัดศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 109 

สรางเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 110 

สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหแกกลุมผูเรียน 111 

ดําเนินงานการเขาประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 112 

 
 
 
 
 



1.  โครงการ  จัดซ้ือจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบ  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 500,000 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 370,244 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   -  บาท  รายรับจริง  23,026  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือจัดซ้ือจัดหาวัสดุฝก 
     6.2 เพ่ือเพ่ิมทักษะในสาขาอาชีพงาน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. จัดซ้ือ จัดหาวัสดุฝกประจําแผนกวิชาตาง ๆ 
ของวิทยาลัยฯ 
2. ใหการฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา  
3. นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
4. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ 
อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

1.  แผนกวิชาตาง ๆ ดําเนินการจัดหาวัสดุฝก

สําหรับใชในการฝกทักษะสําหรับใชในการฝก

ทักษะนักศึกษาครบท้ัง  7  แผนกวิชาคิดเปน 

รอยละ 100 

2. นักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะครบทุกคน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. แผนกวิชาตางๆ  ของวิทยาลัยฯ ไดรับวัสดุ อุปกรณ 
เพ่ือฝกทักษะในการเรียนการสอนไดครบถวน  
2.นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชา และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ในระดับ ดี (เฉลี่ย 57.75) 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80    81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  ครูขาดความรูในการเขียน สผ.1 ตามใบงาน และไมมีการจัดสรรงบประมาณ
คาวัสดุฝกใหแผนกวิชาอยางเปนระบบ 
     10.2  ประชุมชี้แจง และจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝกใหแผนกวิชาบริหารกันเอง        
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณคาวัสดุฝกใหดีข้ึน 

                                                                  ลงชื่อ นายณัฐพงศ  สําแดง ผูรายงานผล 



2 
 
1.  โครงการ  จัดการเรียนการสอนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายณัฐพงศ  สําแดง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน- บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน   - บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  - บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหแกผูดอยโอกาส 
    6.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

จัดการเรียนการสอน 2 ชั้นเรียน ในเรือนจํากลาง
พัทลุง 
 

จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 หองเรียน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาตอ ณ สถานศึกษา หลังพน
โทษ 
 

ผูเรียนไดศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

จํานวน 1 หองเรียน 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ปญหา/อุปสรรค  การเขา-ออกเรือนจํากลางพัทลุง       

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ยกระดับคุณภาพในการเรียนการสอนใหสามารถนําไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดตอไป 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายณัฐพงศ  สําแดง ผูรายงานผล 
 
 
 
 



3 
 
1.  โครงการ  จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เสาร-อาทิตย 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายบุญสนอง  สังขมาศ  นายณัฐพงศ  สําแดง  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 2,000 บาท  รายจายจริง จํานวน   - บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน -  บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
   6.1  เพ่ือผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู  ทักษะและประสบการณในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอเหตุการณ
และเทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนาและทันสมัย 
      6.2  เพ่ือผูสําเร็จการศึกษามีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพเกษตร  สามารถนําความรู  ทักษะ  และ
ประสบการณไปใชในการพัฒนาการศึกษาดานอาชีวเกษตรและอาชีพของตนเองไดตอไป 
   6.3  เพ่ือเสริมสรางใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวิจัยและจิตสํานึกใน
จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพเกษตร  ตลอดจนเปนผูมีโลกทัศนสากล  สามารถพัฒนาตนเอง  และ 
สรางสัมพันธอันดีกับบุคคลอ่ืนในสังคม  รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา   

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  จํานวน  1  กลุม  จํานวน 23 คน 
2. ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณ
ในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอเหตุการณและ
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนาและทันสมัย 

มีนักศึกษาเขาเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน  17 คน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  จํานวน  1  กลุม  จํานวน 23 คน 

ผูเรียนมีความรูทักษะวิชาชีพในดานการเกษตร ท่ี

ทันสมัยและกาวหนา 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ปญหา/อุปสรรค  การเปดศูนยการเรียนนอกสถานศึกษาในคาย ช.พัน 402 ไมประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากผูเรียนมีภาระติดราชการ         
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายณัฐพงศ  สําแดง ผูรายงานผล 



4 
 
1.  โครงการ  จัดหาวัสดุหองสมุด 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางนุบล  ทวีตา  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 42,651  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือจัดหาและเตรียมวัสดุสิ่งพิมพใหเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารยและนักศึกษา 
     6.2 เพ่ือรักษาหนังสือใหมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆ เพ่ือพัฒนาระบบงานหองสมุดใหสะดวก
แกผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 
     6.3 เพ่ือจัดซ้ือหนังสือท่ีดีมีมาตรฐานเขาหองสมุด 
     6.4 เพ่ือใหหองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. หองสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ เพียงพอ
แกความตองการของผูใชบริการ 
2.  มีนักศึกษาเขาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน   
3. หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆ 
4. หองสมุดมีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวก
ยิ่งข้ึน 
5. หองสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี 

1. หองสมุดมีหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ เพียงพอ
แกความตองการของผูใชบริการ 
2.  มีนักศึกษาเขาใชบริการเพ่ิมมากข้ึน   
3. หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆ 
4. หองสมุดมีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวก
ยิ่งข้ึน 
5. หองสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. หองสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
แกความตองการของผูใชบริการ 
2. มีผูใชบริการหองสมุดเพ่ิมมากข้ึน 
3.  หองสมุดจะเปนหองสมุด 3 ด ี

1. หองสมุดมีวัสดุสิ่งพิมพท่ีเหมาะสมและเพียงพอ
แกความตองการของผูใชบริการ 
2. มีผูใชบริการหองสมุดเพ่ิมมากข้ึน 
3.  หองสมุดจะเปนหองสมุด 3 ด ี

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักศึกษาได
คนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากการเรียนภายในหองเรียน 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นางนุบล  ทวีตาผูรายงานผล 



5 
 
1.  โครงการ  จัดบอรดสงเสริมความรู 

2.   ผูรับผิดชอบ นางนุบล  ทวีตา  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 2,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 2,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพ่ือสรางบรรยากาศในหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากผูรูและแหลง
ความรูดวยตนเองอยางถูกตอง 
 

นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากผูรูและแหลง
ความรูดวยตนเองอยางถูกตอง 
 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึน 
2. หองสมุดมีบรรยากาศดี 
3. หองสมุดจะเปนหองสมุด 3 ดี  

1. นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึน 
2. หองสมุดมีบรรยากาศดี 
3. หองสมุดจะเปนหองสมุด 3 ดี     

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  หาภาพหรือของจริงมาจัดใหมากกวานี้ 
 
       
                                                       ลงชื่อ นางนุบล  ทวีตา ผูรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
1.  โครงการ งานวัดผลประเมินผล 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  งานวัดผลและประเมินผล    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 6,880 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน  6,595 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือดําเนินการและประสานงาน การวัดผลและประเมินผลการเรียนแกนักเรียน นักศึกษา 
     6.2 เพ่ือเผยแพรความรูดานการวัดผลและประเมินผลแกนักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ผานการวัดผล
และประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
2. นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน มีความรูดาน
การวัดผลและประเมินผล 
3. นักเรียน นักศึกษาผานการวัดผลและประเมินผล
และจบตามหลักสูตร 

1. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ผานการวัดผล
และประเมินผล 
2. นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนทุกคน มี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล 
 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ผานการวัดและ
ประเมินผล ไดผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐาน
และจบการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดและประเมินผล 

และจบการศึกษาตามหลักสูตร 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาบางสวนขาดเรียนบอย  และเรียนไมทัน, ไมมีสิทธิ์สอบ, 
เขาหองสอบสาย, ขาดสอบ ไมอานหนังสือเตรียมตัวสอบ 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  การสอนเสริม, ประสานงานกับผูปกครองชวยกันดูแลนักเรียนนักศึกษา
ท่ีมีปญหา           
 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  รวมกับฝายตาง ๆ เชนครูท่ีปรึกษา งานปกครอง ผูปกครอง ในการ
ดูแลกระตุนพฤติกรรมผูเรียน ใหสนใจการเรียนมากข้ึน 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  วัดความถนัดทางวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ   งานวัดผลและประเมินผล    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  1,030  บาท  รายจายจริง จํานวน   - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือใหนักเรียนท่ีตองการเขาศึกษาตอไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัดและสนใจอยางแทจริง 
     6.2 สถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน หองเรียนวัสดุ อุปกรณและครูผูสอนไดอยาง
เหมาะสม 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 100 คน 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถเขา
ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ   

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครเขาศึกษา

ตอในรอบแรก จํานวน 26 คน เขาสอบวัดความ

ถนัดทางการเรียน จํานวน  11 คน 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครเขารับ
การสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับ ปวช .     
ในสาขาวิชาท่ีถนัดและชอบตามจํานวนท่ี
สถานศึกษาตองการ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาศึกษาตอท่ี

สมัครเรียนในรอบแรก จํานวน 26 คน เขาสอบวัด

ความถนัดทางการเรียน จํานวน  11 คน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80    81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนเขามาสมัครเรียนในระดับ ปวช. มีจํานวนนอยต่ํากวาเปาหมาย  แม
จะมีการสอบวัดความถนัด  แตรับเขาเรียนหมดทุกคน 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรคัดเลือกจากผูท่ีสอบผานเกณฑ  และมีความตั้งใจจริงท่ีจะเรียน  
เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน 
 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดสอบท้ังความรูและการปฏิบัติ  สัมภาษณคัดคนท่ีมีความตั้งใจจริง 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา (V-NET) และทดสอบในกลุมภาษาอังกฤษ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3,760 บาท  รายจายจรงิเงินงบประมาณ จํานวน  3,760  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือดําเนินการชี้แจงนักเรียน นักศึกษาใหเขาถึงเหตุผล ความจําเปนและความสําคัญของการสอบ 
     6.2 เพ่ือจัดใหครูทบทวนเนื้อหาความรูท่ีตองสอบตามเนื้อหาแตละองคประกอบ แตละวิชา  
     6.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทําขอสอบท่ีใกลเคียงกับแบบทดสอบ V-NET 
     6.4 ดําเนินการชี้แจงกับนักศึกษาเก่ียวกับแนวทางของขอสอบ สถานท่ีสอบ การปฏิบัติตัวใหถูกตอง  
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์สอบเขา
สอบ 100% 
2. นักศึกษาท่ีเขาสอบมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปรอยละ 55 ข้ึนไป 
(ระดับดี) 
3. นักศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดมีความรู
เหมาะสมตามหลักสูตร 

1. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์สอบเขา
สอบ 96.25 % 
2. นักศึกษาท่ีเขาสอบมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
ระดับชาติข้ึนไปรอยละ 23.75 %(ระดับตอง 
ปรับปรุง) 
3. นักศึกษาท่ีเขาสอบมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ  
88.75 % (ระดับดีมาก) 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษา ปวช .3 และ ปวส .2 ท่ีมีสิทธิ์เขาสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา และ
เขาสอบตามวันเวลาท่ีกําหนด 
2. นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบ V-net เขาสอบ 100% 

1. นักศึกษาเขาสอบ V-net 92.25% 

ผาน 23.75 %  (ตองปรับปรุง) 

3. นักศึกษาท่ีเขาสอบ V-net ในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษผาน  88.75% (ดีมาก) 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาไมตั้งใจพัฒนาตัวเอง, ในการสอบเนื่องจากไมมีผลตอ
นักศึกษาโดยตรง 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ครูท่ีปรึกษาชวยกันกระตุน และสอนใหนักศึกษาความรูตามหลักสูตร 
11.  แนวทางในการพัฒนาฯ จัดการพัฒนานักเรียนนักศึกษา, กระตุนใหความสําคัญกับการสอบ V-Net 
       
                                                       ลงชื่อ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เทียบโอนผลการเรียนรู 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ   งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 1,000  บาท  รายจายจริง จํานวน   - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการนําความรูและประสบการณมาเทียบโอนผลการเรียนรู 
    6.2 เพ่ือใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ีเรียน
ระบบเทียบโอนฯ เพ่ิมข้ึน จํานวน 10 คน 
2. ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

1. ไมมีผูเรียนในระบบเทียบโอนจากสถาน

ประกอบการ 

2. ผูเรียนในภาคเรียนปกติเทียบโอนผลการ

เรียนรู ภาคเรียนท่ี 2/2557 จํานวน  2 คน และ

ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน  1 คน 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเรียนท่ีศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ, เทียบโอนผลการเรียน 
2. จํานวนผูเรียนในระบบเทียบโอนความรูและ
ประสบการณ เทียบโอนผลการเรียนท่ีผานการ
เทียบโอน 

1. ไมมีผูเรียนในระบบเทียบโอนจากสถาน

ประกอบการ 

2. ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอนผลการ

เรียนรู จํานวน  3 คน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  ไมมีกลุมการเรียนแบบเทียบโอนจากสถานประกอบการ 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  เทียบโอนผลการเรียนรูจากผูเรียนในภาคเรยีนปกติ   

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  มีการประชาสัมพันธการเทียบโอนผลการเรียนรูกับผูสนใจท่ัวไป 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  งานวัดผลและประเมินผล    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 14,619 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณจํานวน 14,742 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  6.1  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
     6.2  เพ่ือทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2  
ปการศึกษา 2557 
2.  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3, ปวส.2  
ปการศึกษา 2557 มีความรู ทักษะวิชาชีพ  
สอบผานเกณฑ 100% 
 

1. นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 ป

การศึกษา 2557 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสรางหลักสูตร เขาสอบและผานเกณฑ ดังนี้ 

    1.1  สอบครั้งท่ี 1  ระดับปวช.ผูเรียน 41 คน สอบ

ผานเกณฑ 21 คน คิดเปนรอยละ 51.21 

ระดบั ปวส. ผูเรียน 75 คน สอบผานเกณฑ 46 คน 

คิดเปนรอยละ 61.33 สรุปท้ังหมด 116 คน  

ผานเกณฑ 67 คน คิดเปน 57.75%   

   1.2 สอบครั้งท่ี 2  สอบท้ังหมด  116  คน  

ผานเกณฑ  115 คน คิดเปน 99.13% 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษา ปวช.3, ปวส.2 ท่ีจะจบการศึกษา
เขาสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน 
2. นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา ปวช.3, ปวส.2 
สอบผานมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑท่ีกําหนด
ได 100%  

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ป

การศึกษา 2557 มีความรู ทักษะวิชาชีพ สอบผาน

เกณฑดังนี้ สอบครั้งท่ี 1 ผานเกณฑ 57.75% สอบครั้ง

ท่ี 2 ผานเกณฑ 99.13% 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
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10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาบางสวนขาดการเตรียมตัวและไมพยายามแสวงหาความรู 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ประชาสัมพันธตอเนื่องโดยประสานกับครูผูสอน ครูท่ีปรึกษากระตุนให
ความสําคัญ   
 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ประสานแผนกวิชาท่ีเก่ียวของในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเขาสอบมาตรฐานวิชาชีพโดยเฉพาะดานทฤษฎีและปฏิบัติดวย 
       
                                                       ลงชื่อ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 
1.  โครงการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  งานวัดผลและประเมินผล    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 2,235 บาท  รายจายจรงิ จํานวน   - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย 
    6.2 เพ่ือสงเสริมการทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
     6.3 เพ่ือสนับสนุนการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช . 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษาทุกระดับชั้นมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงนักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 
หลักสูตร ปวช.2556 มีแฟมสะสมผลงานทุกคน 
2.  คร ู59 คน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงอยางหลากหลาย 
3. นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการ
เรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

1. ครูมีการทําแผนการสอนตามสภาพจริงมีการ

วัดและประเมินผลดวยวิธีการหลากหลายทุกคน 

2. นักเรียนมีการรวบรวมผลการเรียน และแฟม

สะสมผลงาน 82.75% 

 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 มีแฟมสะสม
ผลงานทุกคน  ทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจาก
การเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 
2. ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยาง
หลากหลาย 

1. ครูจัดทําแผนการสอนตามสภาพจริงทุกคน 

2.  นักเรียนทําแฟมสะสมผลงาน 82.75% 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  แผนการสอนควรมีเครื่องมือวัดท่ีหลากหลายมีการตรวจติดตาม การเรียน
การสอน การนิเทศการสอนดวย 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ตรวจจากแผนการสอน  และนิเทศติดตามการสอน   
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ใหความรูเรื่องการจัดทําเครื่องมือวัด ท้ังดานทฤษฎี ปฏิบัติ และ
คุณธรรมจรธิรรมและคานิยมไทย 
 

                                                      ลงชื่อ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  การสงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมงาน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  งานวัดผลและประเมินผล    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  มิถุนายน  2558  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 21,000 บาท  รายจายจรงิเงินงบประมาณ จํานวน 20,500 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
5.1 เพ่ือสงเสริมการทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรม 
5.2 เพ่ือสงเสริมการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษาทุกระดับชั้นมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงนักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 
หลักสูตร ปวช.2556 มีแฟมสะสมผลงานทุกคน 
2.  คร ู59 คน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงอยางหลากหลาย 
3. นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการ
เรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 นักเรียนมีการรวบรวมขอมูล และจัดทําแฟม

สะสมผลงาน 82.75% 

 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 มีแฟมสะสม
ผลงานทุกคน  ทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจาก
การเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 
2. ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยาง
หลากหลาย 

นักเรียนมีการบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการ

เรียนและทํากิจกรรม  และมีการจัดทําแฟมสะสม

ผลงาน รอยละ  82.75% 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาไมคอยใหความสําคัญในการรวบรวมขอมูลและการจัดทํา
แฟมสะสมผลงาน  
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ครูท่ีปรึกษาและครูผูสอนตองประสานกับนักเรียนอยางตอเนื่อง กระตุน
การทําเอกสารเพ่ือรวบรวมทําแฟม 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ ครูผูสอนรายวิชาควรกําหนดคะแนนการทําแฟมผลงานของนักเรียน
นักศึกษาดวย 

                                                      ลงชื่อ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  จัดหาวัสดุสํานักงานงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี…ดํายศ…นางกาญจนา  …ชูแสง…นายปริญญา…ปนสุวรรณ 
                นางพรรณี  ทองดีสุข  และนางอวัสดา..คังคะโน 
    2.2 งาน/แผนก.  หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   ต.ค. 2557- ก.ย. 2558 
 

4.  งบประมาณ ไดรับงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 4,500 บาท รายจายจริง 4,500 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุสํานักงานใชงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2558 จํานวน 

8 เลม 2.  จัดตารางเรียนตารางสอนจํานวน 2 ภาค

เรียน คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 และ

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวนภาคเรียน

ละ 1 เลม และมอบใหผูบริหารท่ีเก่ียวของ ครูและ

นักเรียน นักศึกษาทุกคน 

1. มีแผนการเรียนปการศึกษา 2558 จํานวน 8 

เลม 2.  จัดตารางเรียนตารางสอนจํานวน 2 ภาค

เรียน คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 และ

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 จํานวนภาค

เรียนละ 1 เลม และมอบใหผูบริหารท่ีเก่ียวของ 

ครูและนักเรียน นักศึกษาทุกคน 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

มีแผนการเรียนปการศึกษา 2558 และแผนการ

เรียนท่ีไดรับการปรับแกไขตามบริบทของแผนก

วิชาปการศึกษา 2556 และ 2557 มีตารางเรียน

ตารางสอนใชในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 และภาคเรียนท่ี 1 ป 

การศึกษา 2558 ครูและนักเรียน นักศึกษาได

รับทราบเก่ียวกับแผนการเรียนของนักเรียน 

นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนและไดรับตารางเรียน

ตารางสอนทุกคน 

มีแผนการเรียนปการศึกษา 2558 และแผนการ

เรียนท่ีไดรับการปรับแกไขตามบริบทของแผนก

วิชาปการศึกษา 2556 และ 2557 มีตารางเรียน

ตารางสอนใชในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2557 และภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2558 ครูและนักเรียน นักศึกษาได

รับทราบเก่ียวกับแผนการเรยีนของนักเรียน 

นักศึกษาทุกระดับชั้นเรียนและไดรับตารางเรียน

ตารางสอนทุกคน 
 

9. โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรคแผนกวิชาไมรวมจัดทําการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ฝายวิชาการกระตุนใหแผนกวิชารวมรับผิดชอบจัดทําการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา 
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1.  ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  นางกาญจนา  ชูแสง  และนายปริญญา  ปนสุวรรณ 
    2.2 งาน/แผนก   หลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง  ต.ค. 2557- ก.ย. 2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับจํานวน  6,000 บาท รายจายจริง จากเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 4,575 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557 ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ จํานวน 3 สาขางาน 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

ใหสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการ จํานวน 2 สาขางาน คือ สาขางาน

การผลิตพืช และสาขางานการจัดการผลิตสัตว 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ไดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาได

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

จํานวน 3 สาขางาน 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชหลักสูตรท่ีพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการระดับมาก รอยละ 

75                

1. ไดหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาได

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 

จํานวน 2 สาขางาน 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชหลักสูตรท่ีพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการระดับมากข้ึนไป 

รอยละ 100              
 

9.  โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  แผนกวิชาไมรวมจัดทําการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ฝายวิชาการกระตุนใหแผนกวิชารวมรับผิดชอบจัดทําการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา 
                                                       ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เตรียมความพรอมดานการศึกษาเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini-English Program 
    2.2 งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 

3.1 จางครูชาวตางชาติ ต.ค.2557 -ก.ย. 2558 14 ต.ค.2557-11ก.ย. 
2558 

3.2 พัฒนาสื่อ คูมือแผนการจัดการเรียน
การสอนเปนภาษาอังกฤษ 

ต.ค. 2557-ก.ย. 2558 28-31 ส.ค. 2558 

3.3 คายภาษาอังกฤษสรางเสริมความรูสู
อาเซียน 

กรกฎาคม 2558 8-10กรกฎาคม 2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 330,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณจํานวน 329,642 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  5.1 เพ่ือจางครูชาวตางชาติ เปนผูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
  5.2 เพ่ือปรับปรุง พัฒนาสื่ อการเรียนการสอน สรางบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอนโดยผูมี
ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติ 
  5.3 เพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถแกครูผูสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 
  5.4 เพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ิมขีดความสามารถ ในการจัดการ
เรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษแกครูผูสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1  ครูชาวตางชาติสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 
และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) จํานวน 1 
คน 
7.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง จํานวน 201 คน 
7.3   ครูผูสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 
จํานวน 15 คน 
7.4  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง มีโอกาสฝกทักษะทางภาษาจาก
ครูชาวตางชาติ อยางเปนธรรมชาติท้ังในและนอก
ชั้นเรียน 
7.5  นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
(MEP) มีทัศนคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษ 
 

7.1 นักเรียน นักศึกษาระดบั ปวช.2 และ ปวส.

1,2 จํานวนรวม 141 คน มีโอกาสฝกทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและวิชาชีพเกษตร 

(สําหรับ ปวช.1,2 สาขางานพืชสวน) กับครู

ชาวตางชาติอยางเปนธรรมชาติ 

7.2 ครูชาวตางชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารและวิชาชีพ 1 คน รวม 706 ชั่วโมง 

7.3 ครูผูสอนหลักสูตร MEP จํานวน 11 คน 

ไดรับการอบรมการจัดทําสื่อ คูมือ แผนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ 

7.4 จัดทําสื่อ/คูมือ/แผนการจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษ จํานวน 12 รายวิชา 
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8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ครูจางสอนชาวตางชาติ สอนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ (MEP) จํานวน 1 คน 
8.2 ครูผูสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP) 
จํานวน 15 คน 
8.3 นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
จํานวน 201 คน 
 

8.1 วิทยาลัยฯ จางครูตางชาติชาวฟลิปปนส 

จํานวน 1 คน สอนทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือ

สื่อสารและวิชาชีพ 2 ภาคเรียน จํานวน 706 

ชั่วโมง  

8.2 นักศึกษารอยละ 89 สื่อสารภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันและนําเสนอผลงานวิชาชีพได 

8.3 ครูผูสอนหลักสูตรMEP จํานวน  11 คนรอย

ละ 84.61ไดรับการอบรมการจัดทําสื่อ คูมือและ

แผนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ 4 ผลการประเมินโครงการ ระดับดี 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 10.1 ปญหา/อุปสรรค 
            10.1.1 ดานบุคลากร ครูผูสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษดานวิชาชีพเกษตรมีเพียง  2 คน ทําใหการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ซ่ึงตองเนนการใชภาษาอังกฤษใหหองเรียน เขียน อาน
ตํารา ทางการเกษตร เปนไปไมไดครบ 3 วิชาตอ 1 ภาคเรียน 
       10.1.2  ดานงบประมาณ การใชจาย รอยละ 99.89 ของบประมาณท่ีไดรับ ท้ัง 3 กิจกรรมยังไม
เพียงพอกับการจัดเตรียมความพรอมดานภาษาและติดตอประสานความรวมมือเพ่ือการฝกงานใน
ตางประเทศ การจัดเตรียมสอบมาตรฐานดานภาษาอังกฤษแกครู และนักศึกษาในหลักสูตร  MEP 
  10.1.3 ดานวัสดุอุปกรณ ระบบสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต ไมเสถียร ขัดของบอย และชา 
เปนอุปสรรคตอการใชสื่อการเรียนการสอนท่ีตองอาศัยการสืบคนทางอินเตอรเน็ต  
  10.1.4  ดานการบริหาร การทําความรวมมือดานการฝกงานในตางประเทศใหมากข้ึน  
 10.2 แนวทางแกไขปญหา 
  10.2.1 ดานบุคลากร ควรจัดหาหรือจางครูผูสอนวิชาชีพเกษตรท่ีมีความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ  และหรือทําโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเขม เพ่ือยกระดับการใชภาษาอังกฤษแกค รู
วิชาชีพโดยเฉพาะสาขาพืชศาสตรทุกคน ใหมีมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 
  10.2.2 ดานงบประมาณ ของบประมาณสนับสนุนเพ่ือจัดเตรียมความพรอมดานภาษาและติดตอ
ประสานความรวมมือเพ่ือการฝกงานในตางประเทศ และโครงการสอบวัดระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ตามมาตรฐาน CEFR แกครูผูสอน และนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP 
  10.2.3 ดานวัสดุอุปกรณ ปรับปรุงระบบสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต ใหสามารถใชสัญญาณ 
WiFi ไดดีเยี่ยม 
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  10.2.4 ดานการบริหาร ใหการสนับสนุนในการทําความรวมมือดานการฝกงานในตางประทศให
มากข้ึน และรวมพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษ สนับสนุน สงเสริมใหกําลังใจในการพัฒนายกระดับ
การใชภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เชน ภาษาจีน ภาษามาลายู ฯลฯ รวมท้ังการจัดเตรียมมาตรฐาน
ดานภาษาอังกฤษแกครู  และนักศึกษาในหลักสูตร MEP 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 11.1  จัดทําโครงการกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ จางครูชาวตางชาติ และพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP อยางตอเนื่อง 
 11.2  เพ่ิมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษอยางเขมฃนแกครูและนักเรียนทุกคน ท้ังในและนอกหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรใหมกําหนดชั่วโมงเรียนนอยลง  จึงตองเพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษและ/หรือเพ่ิม
ภาษาอาเซียนเพ่ือนบานอยางนอยอีก 1 ภาษา 
 11.3 ปรับปรุงเครือขายอินเตอรเน็ต ใหสามารถใชสัญญาณ WIFI ไดดีเยี่ยม 
 11.4 จัดสอบวัดระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล CEFR หรือ TOEIC กอนจบ
การศึกษา และหรือภาษาอาเซียนเพ่ือนบานอยางนอยอีก 1 ภาษา 
 11.5 สรางเครือขายสถานประกอบ  เพ่ือสงนักศึกษาไปศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน/ฝกงานใน
ตางประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน 
 
                                                             ลงชื่อ  นางอวัสดา  คังคะโน  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  จัดซ้ือ จัดหา วัสดุครุภัณฑเพ่ือบริการงานสื่อการเรียนการสอน 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายศักดิ์ชัย เอ่ียมฐานนท และคณะ 
    2.2 งานสื่อการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,850 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 16,880 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  5.1  เพ่ือจัดซ้ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
  5.2  เพ่ือใหบริการการใชสื่อการเรียนการสอน 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ 
7.2 ใหบริการอ่ืนใดแกเกษตรกรและชุมชนท่ีขอรับ
การสนับสนุน จากวทิยาลัยฯ 
7.3 ใหบริการดานการจัดการศึกษาผานดาวเทียม 
  

7.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ 
7.2 ใหบริการหองประชุมแกเกษตรกรและชุมชน
ท่ีขอรับการสนับสนุน จากวิทยาลัยฯ 
7.3 ใหบริการดานการจัดการศึกษาผานดาวเทียม 
 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ 
8.2 ใหบริการหองประชุมแกเกษตรกรและชุมชนท่ี
ขอรับการสนับสนุน จากวิทยาลัยฯ 
8.3 ใหบริการดานการจัดการศึกษาผานดาวเทียม 
 

8.1 ใหบริการดานสื่อในการเรียนการสอนแก
นักเรียน นักศึกษา  
8.2 ใหบริการหองประชุมแกเกษตรกร 
 8.3 ใหบริการดานการจัดการศึกษาผานดาวเทียม 
 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ขาดหองศึกษาทางไกลผานดาวเทียม        
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดหาในระยะเวลาตอไป 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายศักดิ์ชัย  เอ่ียมฐานนท  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. ผูรับผิดชอบ  นางอฎารัตน  บุญมณี, นางสุรัติวดี  ชูเซง 
     แผนกวิชาบริหารธุรกิจ  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 14,600 บาท รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน  11,310 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  5.1  เพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 
  5.2  เพ่ือสํารองไฟฟากรณีไฟดับ 
  5.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน   
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ซอมเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 
7.2 สํารองสวิตชิ่งฮับ จํานวน 2 ตัว 
7.3 เปลี่ยนสายแลนท่ีชํารุด จํานวน 10 เสน 
7.4 เพ่ิมระบบเสียงโดยลําโพง 1 ชุด  

7.1 ซอมเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 
7.2 สํารองสวิตชิ่งฮับ จํานวน 2 ตัว 
7.3 ไมไดดําเนินการ 
7.4 ไมไดดําเนินการ 
  

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เพ่ือปรับปรุงเครือขายใหมีประสิทธิภาพ 
8.2  เพ่ือสํารองไฟฟากรณีไฟดับ 
8.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

8.1 ระบบเครือขายภายในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน 
8.2 มีเครื่องสํารองไฟฟากรณีไฟดับ 
8.3 การเรียนการสอนประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา / อุปสรรค  
 10.1.1 งบประมาณของโครงการมีไมเพียงพอ เนื่องจากนําไปใชในการซอมครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 
 10.1.2 ขอดําเนินการชวงปลายปงบประมาณ โครงการไมไดรับการอนุมัติ 
     10.2  แนวทางแกไข 
 สวนท่ียังไมไดดําเนินควรบรรจุโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือดําเนินการตอ  
 
 



21 
 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 ระบบเครือขายภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตองไดรับการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือระบบสายซ่ึงใช
มานาน บางสวนไดชํารุด ตองมีการเปลี่ยนหรือตรวจเช็ค รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ เชน สวิตซชิ่งฮับนั้นจะตอง
ใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวานี้ เนื่องจากศูนยวิทยบริการนั้นมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 
หองเรียน หองศูนยเรียนรูและหองสมุด มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 60 เครื่อง อุปกรณท่ีชวย
จัดสรรสัญญาณภายในเครือขายจะตองมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2559 จะตองไดรับการปรบัปรุง
ตอเนื่อง 
 ในปงบประมาณ 2559 ควรจะตองปรับปรุงตอเนื่อง ดังนี้ 
  -  ตรวจเช็คระบบสายสัญญาณเครือขาย 
 -  ปรับปรุงสวิตชิ่งฮับใหมีประสิทธิภาพ 
 -  ปรับปรุงการวางระบบเครือขาย 
 -  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวในหองปฏิบัติคอมพิวเตอร 2 
 - ติดตั้งหนวยความจําแรมเพ่ิมเติม ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 15 เครื่อง 
       
                                                       ลงชื่อ  นางอฏารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ……นางเปรมฤดี…ดํายศ 
    2.2 งาน/แผนก........สามัญสัมพันธ   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
...................................... ……ต.ค. 2557- ก.ย. 2558.... ……พ.ค. – ส.ค.2558……….. 

 

4.  งบประมาณ (คาใชจายในการดําเนินโครงการ)  แบงตามประเภทเงิน ดังนี้ 
      งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ รายจายจรงิ 
4.1 เงินงบประมาณ ……………………………….. ……………………………….. 
4.2 เงินบํารุงการศึกษา …………10,000……….. ………13,489…………….. 

 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ (ควรระบุใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดในโครงการ) 
     เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวช.  

    สงประกวด จํานวน 1 โครงงาน 

2. มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวส.  

   สงประกวด จํานวน 1 โครงงาน 

1. สงโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวช.  

    ประกวด จํานวน 1 โครงงาน 

2. สงโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวส.  

   ประกวด จํานวน 1 โครงงาน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

มีโครงงานวิทยาศาสตรสงประกวดระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดระดับ ปวช. จํานวน 1 เรื่อง 

ระดับ ปวส. จํานวน 1 เรื่อง และไดรับการ

พิจารณาผานเกณฑการประเมิน 

1. โครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวช. ระดับภาค 

    ไดรับรางวัลท่ี 3 และมาตรฐานเหรียญทอง 

2. โครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวส. ระดับภาค 

   ไดรับรางวัลท่ี 2 และมาตรฐานเหรียญทอง 
 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 
       

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล   
 
 



23 
 
1.  โครงการ  Smart  Room (ปรับปรุงหองเรียน  115) 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง, นายมลฑา  กุลฑล  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ฝายวิชาการ 
 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 36,100 บาท  รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 36,100 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  5.1  เพ่ือจัดหองเรียนท่ีมีบรรยากาศแหงการเรียนรู 
  5.2  เพ่ือกระตุนนักเรียน นักศึกษาใหมีความตั้งใจ สนใจการเรียนการสอนมากข้ึน  
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

จัดหองเรียน Smart  room  จํานวน 1 หองเรียน  
หองเรียนมีความพรอมและมีบรรยากาศแหงการ
เรียนรู 
 

1. หองเรียนมีโตะเกาอ้ีมีสภาพดี จํานวน 1 

หองเรียน (หอง 115) 

2. หองเรียนไดรบัการปรับปรุงกลอนประตู

หนาตาง 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ มีหองเรียน Smart 
room จํานวน 1 หองเรียน 
 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ มีหองเรียนท่ีมีโตะเกาอ้ีมี

สภาพดี จํานวน 1 หองเรียน (หอง  115) 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 

ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ บริการวิชาชีพคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี  

2.  ผูรับผิดชอบ  แผนกเกษตรศาสตร  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 5,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 5,000บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  6.1 เพ่ือสรางใหเกษตรกรสามารถพัฒนาองคความรูและเทคนิคการปฏิบัติงานได  
  6.2 เพ่ือชวยเกษตรกรแกปญหาเทคนิคการผลิตเฉพาะหนา 
  6.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกจิตอาสาใหนักศึกษาแผนกเกษตรศาสตร 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษา 50 คน เขารวมกิจกรรมและ 
เกษตรกร 200 คน ไดรับความรูในการพัฒนาอาชีพ 
 

นักศึกษา 50 คน เขารวมกิจกรรมและ 
เกษตรกร 200 คน ไดรับความรูในการพัฒนา
อาชีพ 
 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษา 50 คน และเกษตรกร 200 คน เขารวม
โครงการ  และเกษตรกรผูรับบริการมีความพอใจ
ระดับดีมาก  
 

นักศึกษา 50 คน และเกษตรกร 200 คน เขารวม
โครงการ  และเกษตรกรผูรับบริการมีความพอใจ
ระดับดีมาก  
 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ นายคัชชา กาญจนจันทร ผูรายงานผล 
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1. โครงการ ขนมไทย อะไรเอย 
 

2.  ผูรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน - บาท  รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 2,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือบริการอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 6.2 เพ่ือใหนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร บริการวิชาชีพแกประชาชน 
 6.3 เพ่ือสรางรายไดใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
 6.4 เพ่ืออนุรักษและสืบทอดการทําขนมไทย 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดฝก

วิชาชีพ จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 2 ครั้ง 

2. ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ และนักศึกษาได

บริการวิชาชีพ จํานวน  2 ครั้ง 

3.  สรางอาชีพเสริมใหแกประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได 

4. ครูและนักศึกษาไดฝกฝนการถายทอดความรู

ดานอาชีพ 

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดฝก

วิชาชีพ จากแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 2 ครั้ง 

2. ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ และนักศึกษาได

บริการวิชาชีพ จํานวน  2 ครั้ง 

3.  สรางอาชีพเสริมใหแกประชาชนเพ่ือเพ่ิม

รายได 

4. ครูและนักศึกษาไดฝกฝนการถายทอดความรู

ดานอาชีพ 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธไดบริการวิชาชีพแก

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวน 2 

ครั้ง 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธไดบริการวิชาชีพแก

นักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวน 2 

ครั้ง 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
 
       
                                                       ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

2.   ผูรับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร ฝายวิชาการ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 70,000 บาท  รายจายจรงิเงินงบประมาณจํานวน 60,530 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการฝกทักษะปฏิบัติของนักศึกษา 
 6.2 เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรู บริการดานความรูแกนักศึกษาและผูสนใจ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. มีพ้ืนท่ีดําเนินการ จํานวน 20 ไร 
2. มีหองเรียน และหองแสดงนิทรรศการ จํานวน 1 
หอง จัดเปนแหลงเรียนรูดานการปลูกพืช 
พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพร 
3. ใหบริการดานความรูดานพืชแกนักเรียน 
นักศึกษา และผูสนใจ จํานวน 1,000 คนตอป 
 

1. นักเรียนนักศึกษาผูสนใจไดเรียนรูฝกทักษะ 

จํานวน 960 คน  

2. จําหนายผลผลิต มูลคา 3,400 บาท 

3. ใชเปนแหลงเรียนรู บูรณาการในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ จํานวน  9 รายวิชา 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. จัดบริการและจําหนายผลผลิตจากฟารมพืช 
2. นักศึกษาและผูสนใจเรียนรูและฝกทักษะ 
จํานวน 1,000 คน 
3.  รายไดจากการจําหนายผลผลิต จํานวน 
70,000 บาท 

1. นักเรียนนักศึกษาผูสนใจไดเรียนรูฝกทักษะ 

จํานวน 960 คน  

2. จําหนายผลผลิต มูลคา 3,400 บาท 

3. ใชเปนแหลงเรียนรู บูรณาการในรายวิชาท่ี

เก่ียวของ จํานวน  9 รายวิชา 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายจรูญ  รงครัตน ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ จัดซ้ือวัสดุประจําหมวดผลิตภัณฑสัตวแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2.   ผูรับผิดชอบ นายมลฑา  กุลฑล, นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 
      แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  30,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 7,990 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนไดมาตรฐาน 
    6.2 เพ่ือสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนของนักเรียน 
    6.3 เพ่ือใหครู นักเรียน พัฒนาผลิตภัณฑสูงานวิจัยได 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.หองเรียน หองสาธิตท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 
หอง 
2. การเรียนการสอนผลิตภัณฑสัตวไดคุณภาพ
มาตรฐาน 
3. ผูเรียนไดฝกฝนการแปรรูปผลิตภัณฑและเกิด
ความเชื่อม่ันในอาชีพ 

1. หองเรียน หองสาธิตท่ีไดมาตรฐาน จํานวน 1 
หอง 
2. ดําเนินการจัดซ้ือไดเฉพาะคาวัสดุ (ตูเย็น
จํานวน 1 เครื่อง) ไมไดดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ
เนื่องจากมีการชะลอโครงการ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนไดใชวัสดุ 
อุปกรณในการใชและประกอบอาชีพ จํานวน 200 
คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน 
นําความรูประกอบอาชีพมีรายได 

นักเรียนนักศึกษา และครูผูสอนมีวัสดุใชในการ

เรียนการสอน  ขาดครุภัณฑดานผลิตภัณฑสัตว ใน

การจัดการเรียนการสอนดานผลิตภัณฑสัตว 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      วิทยาลัยฯ ขาดงบประมาณสนับสนนุ         
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ควรเสนอขอรบังบประมาณในปงบประมาณตอไป 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายมลฑา  กุลฑล  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการผลิตตนมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเชื้อใหจังหวัดพัทลุง 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ 
    2.2 งาน/แผนกสามัญสัมพันธ  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
...................................... ……ธ.ค. 2557- เม.ย. 2558.. ……ธ.ค. 2557- เม.ย. 2558.. 

 

4.  งบประมาณ (คาใชจายในการดําเนินโครงการ)  แบงตามประเภทเงิน ดังนี้ 
      งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ รายจายจรงิ 
4.2 เงินบํารุงการศึกษา …………30,000……….. ………18,529…………….. 

 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน..............30,000..................บาท  รายรับจริง.........29,500..................บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ (ควรระบุใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดในโครงการ) 
     เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ผลิตตนมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเชื้อหรือดวย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จํานวน 500 ขวด 

 

ผลิตตนมวงเทพรัตนในสภาพปลอดเชื้อหรือดวย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จํานวน 500 

ขวด 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

จําหนายตนมวงเทพรัตนจํานวน 500 ขวดไดเงิน 

30,000 บาท 

จําหนายตนมวงเทพรัตนจํานวน 500 ขวดไดเงิน 

29,500 บาท 
 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล   
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1.  ชื่อโครงการ  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ   แผนกสามัญสัมพันธ  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1 ต.ค. 2557- ก.ย. 2558 

4.  งบประมาณงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  50,000 บาท  รายจายจรงิ  50,000  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  มีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนภายในวิทยาลัยฯ 
จํานวน  2 บริเวณ 
2.  มีหองงานสวนพฤกษศาสตรเพ่ือจัดแสดงตัวอยาง
พืชพรรณ จาํนวน  1  หอง 
3.  มีพรรณไมทองถ่ินปลูกในสถานศึกษา จํานวน 20  ชนิด 
4.  มีฐานขอมูลพืชพรรณของทองถ่ินและภูมิปญญา 
จํานวน  1 ระบบ 
5.  ครูใชประโยชนจากสวนพฤกษศาสตรเพ่ือเปนสื่อ
การสอนในรายวิชาตาง ๆ หมวดวิชาทักษะชีวิต 

1.  มีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนภายใน
วิทยาลัยฯ จํานวน  2 บริเวณ 
2.  มีหองงานสวนพฤกษศาสตรเพ่ือจัดแสดง
ตัวอยางพืชพรรณ จํานวน  1  หอง 
3.  ครูใชประโยชนจากสวนพฤกษศาสตรเพ่ือ
เปนสื่อการสอน 1 รายวิชา 
 
 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. มีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนภายในวิทยาลัยฯ 

2. มีหองจัดแสดงตัวอยางพืชพรรณของทองถ่ิน  

3. มีพรรณไมแหง พรรณไมดอง 

4.  มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตรรายวิชาตาง ๆ 

ในหมวดวิชาทักษะชีวิตและหมวดทักษะวิชาชีพ 

1. มีสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนภายในวิทยาลัยฯ  

2. มีหองจัดแสดงตัวอยางพืชพรรณของทองถ่ิน  

3. มีพรรณไมดอง 

4.  มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนงานสวนพฤกษศาสตร 1 รายวิชา 

5. จัดอบรมครูได จํานวน 1 ครั้ง 
 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
    ครูท่ีไปอบรมมาไมคอยมีเวลามารวมทํางานเพราะเวลาวางไมตรงกันวางแผนจะใหนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติในวันพุธชั่วโมงโฮมรูมหรือกิจกรรมแตในวันเหลานั้นถูกใชทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
       

ลงชื่อ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

2.  ผูรับผิดชอบ นายอํานวย  เอียดเฉลิม  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3,200 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 3,200 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  6.1  เพ่ือสรางเครือขาย และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ  
   6.2  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูกอนรับการฝกงานและมีประสบการณจริงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
  6.3  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอาชีพ 
  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
จํานวน 101 คน มีความพรอมกอนออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 
              

นักศึกษา จํานวน  33 คน มีความพรอมกอน

ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการ

ทํางานอาชีพ 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาตามท่ี
หลักสูตรกําหนด 
2. นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตามท่ี
หลักสูตรกําหนด  

1. นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  33 คนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตามท่ี
หลักสูตรกําหนด  

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ นายอํานวย  เอียดเฉลิม ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

2.  ผูรับผิดชอบ นายอํานวย  เอียดเฉลิม  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี 18-22 กรกฎาคม  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท  รายจายจรงิงบประมาณ จํานวน 19,084 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  6.1  เพ่ือสรางเครือขาย และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ  
   6.2  เพ่ือใหนักศึกษามีความรูกอนรับการฝกงาน 
  6.3  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอาชีพ 
  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
จํานวน 101 คน มีความพรอมกอนออกไปฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 
              

นักศึกษา จํานวน  33 คน มีความพรอมกอน

ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการ

ทํางานอาชีพ 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 1. นักเรียน นักศึกษาทุกคนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาตามท่ี
หลักสูตรกําหนด 
2. นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตามท่ี
หลักสูตรกําหนด  

1. นักเรียน นักศึกษา  จํานวน  33 คนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. นักเรียน นักศึกษาทุกคนผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตามท่ี
หลักสูตรกําหนด  

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ นายอํานวย  เอียดเฉลิม ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  พัฒนาทักษะนักศึกษา ปวช.1 

2.  ผูรับผิดชอบ  แผนกวิชาเกษตรศาสตร    ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 65,600 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณจํานวน 65,600 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือใชเครื่องมือเปนสื่อในการเรียนรู 
     6.2  เพ่ือใหนักศึกษาคุนเคยกับการใชเครื่องทุนแรงและเครื่องมือปฏิบัติการตาง ๆ  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษา จํานวน 41 คนมีเครื่องมือเครื่องทุนแรง

ใชครบทุกคน 

นักศึกษา จํานวน 41 คนมีเครื่องมือเครื่องทุนแรง

ใชครบทุกคน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาพัฒนาการทักษะการปฏิบัติงาน และมี

เครื่องมือใช จํานวน 4 ชนิด จํานวน 164 ชิ้น 

นักศึกษาพัฒนาการทักษะการปฏิบัติงาน และมี

เครื่องมือใช จํานวน 4 ชนิด จํานวน 164 ชิ้น 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ นายคัชชา  กาญจนจันทร ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอร  

2. ผูรับผิดชอบ  นายศุภชัย ฟกทอง นายคณิศร  เกตุมณี นายชนินทร พันธุนายัง นางอังสนา  ถาวระ   
    นายขรรคชัย  คังคะโน นายมาโนชญ  ทิพยเทพ  นางสาวพิทยา   คงอ้ิว ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  24-25  มกราคม  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,000 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณจํานวน 8,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

     6.1 เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในสวนประกอบการใชงานและการบํารุงรักษารถแทรกเตอรไดอยาง
ถูกตองเพ่ือลดรายจายโดยการยืดอายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณการประกอบอาชีพ  
     6.2  พัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดานการใชและบํารุงรักษา  
รถแทรกเตอร 
     6.3  เพ่ิมประสบการณและความเชื่อม่ันใหกับนักเรียนนักศึกษาและเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษา อศ.กช. จํานวน 30 คน มีทักษะ 

ประสบการณและความเชื่อม่ันในการออกไป

ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในวิทยาลัยสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรางงานและสรางรายไ 

2. บุคลากรและผูสนใจจํานวน 5 คนมีความรูในการ

ใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรท่ีใชในการประกอบ

อาชีพ เครื่องมือและอุปกรณในการดํารงชีวิต

ประจําวัน 

1. นักศึกษา อศ.กช. จํานวน 30 คน มีทักษะ 

ประสบการณและความเชื่อม่ันในการออกไป

ประกอบอาชีพและปฏิบัติงานในวิทยาลัยสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสรางงานและสรางรายได 

2. บุคลากรและผูสนใจจํานวน 5 คนมีความรูใน

การใชและบํารุงรักษารถแทรกเตอรท่ีใชในการ

ประกอบอาชีพ เครื่องมือและอุปกรณในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. พัฒนาทักษะนักศึกษา จํานวน 30 คนในการใช

และบํารุงรักษารถแทรกเตอร 

2. เจาหนาท่ีและผูสนใจจํานวน 5 คน มีความรู 

ทักษะ ประสบการณและความเชื่อม่ันในการใช

และบํารุงรักษารถแทรกเตอร 

8. รถแทรกเตอรวิทยาลัยฯมีการใชและบํารุงรักษา

ไดอยางถูกวิธี 

1. พัฒนาทักษะนักศึกษา จํานวน 30 คนในการใช

และบํารุงรักษารถแทรกเตอร 

2. เจาหนาท่ีและผูสนใจจํานวน 5 คน มีความรู 

ทักษะ ประสบการณและความเชื่อม่ันในการใช

และบํารุงรักษารถแทรกเตอร 

8. รถแทรกเตอรวิทยาลัยฯมีการใชและบํารุงรักษา

ไดอยางถูกวิธี 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

                                                      ลงชื่อ  นายศุภชัย  ฟกทอง  ผูรายงานผล 



34 
 
1.  โครงการ  นํานักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศึกษาดูงานในประเทศ 

2. ผูรับผิดชอบ นายคณิศร  เกตุมณี     ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  กรกฎาคม – สิงหาคม  2558 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 50,000 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณจํานวน 50,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพ่ิมพูนความรู เสริมสรางประสบการณและมีวิสัยทัศนมากข้ึน 
     6.2  เพ่ือใหนักศึกษา อศ.กช. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริตาง ๆ และนําความรูมาพัฒนาตนเอง  
ครอบคัวและ ชุมชน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษา อศ.กช. และบุคลากร จํานวน 22 คน 

ไดรับความรูและประสบการณ สามารถนําความรู

มาปรับปรุงและประยุกตใชในหนาท่ี การเรียนการ

สอน การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

นักศึกษา อศ.กช. และบุคลากร จํานวน 22 คน 

ไดรับความรูและประสบการณ สามารถนําความรู

มาปรับปรุงและประยุกตใชในหนาท่ี การเรียน

การสอน การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษา อศ.กช. ไดรับความรูและประสบการณ 

สามารถนํามาปรับใชในการเรียนการสอน และการ

ดําเนินชีวิต 

นักศึกษา อศ.กช. ไดรับความรูและประสบการณ 

สามารถนํามาปรับใชในการเรียนการสอน และการ

ดําเนินชีวิต 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายคณิศร  เกตุมณี  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งานสารบรรณ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางอุไรรัศม์ิ  ขุนชนะพันธุ    นางสาวสุปรีดา  ชุมพาที      

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณจํานวน 14,975 บาท 

เงินบํารุงการศึกษา จํานวน   - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือบันทึก  จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ 
   6.2  เพ่ือบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
    6.3  เพ่ือใหการบริหารงาน  รับ-สง  หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การดําเนินงาน เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการคิดเปนรอยละรอย 
 

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว คิด
เปนรอยละรอย 
 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การจัดเก็บเอกสาร และการรับ-สงเอกสารทางสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส และสารบรรณระบบปกติ
ถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอ
องคกร 

สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
                                                        ลงชื่อ นางอุไรรัศม  ขุนชนะพันธุ ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  งานเอกสารการพิมพ 

2.  ผูรับผิดชอบ นายสุฐิสัณห  ชูเซง 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 164,000 บาท รายจายจรงิ เงินงบประมาณ จํานวน 110,241 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
   6.2  เพ่ือใหความสะดวกแกบุคลากร และหนวยงานในสถานศึกษาเก่ียวกับงานเอกสารการพิมพ  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การดําเนินงานเอกสารการพิมพดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย ใหบุคลากรของสถานศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 

การดําเนินงานเอกสารการพิมพดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยเกิดประโยชนตอทางราชการการ ใหบุคลากร
ของสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาไดอยางท่ัวถึง 
วัสดุอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานไดรับการดูแลรักษา
และสามารถใชงานไดตามปกติ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การดําเนินงานเอกสารการพิมพดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย การบริการงานเอกสารการ
พิมพ ประสบผลสําเร็จ 

การดําเนินการดานงานจัดทําสําเนาเอกสารคําสั่ง ขอมูล
ขาวสารระเบียบขอบังคับ เอกสารประกอบ การเรียน 
การวัดผลประเมินผลฯลฯ เปนไปตามความตองการ มี
ประโยชน มีประสิทธิภาพรวดเร็วและเปนผลดีตอทาง
ราชการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 
   โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  
           1) ครุภัณฑเครื่องถายเอกสารและเครื่องอัดสําเนา เสีย-ชํารุดไปตามสภาพการใชงาน 
           2) ผูใชบริการไมลงทะเบียนการใชงาน     

3) ไมมีการกําหนดขอบเขตของการใชงานของผูใชบริการ 
   10.2 แนวทางแกไขปญหา  

1) ซอมและจัดซ้ือเครื่องถายเอกสารใหม 
2) จัดทําแบบฟอรมการขอใชบริการ 
3) กําหนดขอบเขตของผูใช ทําแผนการใชของผูใช เชน จํานวนการถายเอกสารของแตละงาน  

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
 -  ซ้ือเครื่องถายเอกสาร และเครื่องอัดสําเนาเครื่องใหมและรุนใหมท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการใชงาน 
                                                                           ลงชื่อ นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล 



37 

 

1.  ชื่อโครงการ  งานประชาสัมพันธ 

2.  ผูรับผิดชอบ นายมลฑา กุลฑล 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 27,000 บาทรายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 2,400 บาท 
เงินงบประมาณ 13,800 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 6.1  เพ่ือประชาสัมพันธผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรม และกิจกรรมในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   6.2  เพ่ือประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ และการจัดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร

เพ่ือชีวิต 

 6.3  เผยแพรกิจกรรมของวิทยาลัยฯ กอน-หลัง การจัดกิจกรรมแกคณะครูและนักศึกษา 

 6.4  เพ่ือนันทนาการและการทราบขาวของนักศึกษาและคณะครู 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

กอนและหลังการจัดกิจกรรม 

7.2 จัดการเผยแพรภาพถายกิจกรรมตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนทางสื่อตางๆ อยางเหมาะสม 

7.3 การติดตอสื่อสารภายในวิทยาลัยฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7.1 จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

กอนและหลังการจัดกิจกรรม 

7.2 จัดการเผยแพรภาพถายกิจกรรมตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนทางสื่อตางๆ 

7.3 ปรับปรุงเสียงตามสายในการติดตอสื่อสาร

ภายในวิทยาลัยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 8.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

8.2 ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตางๆ ท่ี

ไดรับมอบหมายใหแกบุคลากรและหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบ 

8.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

8.2  ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตางๆ 

ท่ีไดรับมอบหมายใหแกบุคคลและหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบ 

9. การประเมินผลของโครงการ 

    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70  71-80  81-90  91-100 
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10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 

   10.1 ปญหา/อุปสรรค  

 -  งานประชาสัมพันธไมมีกลองถายรูปประจํางาน ตองใชกลองถายรูปสวนตัวของครูเบญจวรรณ ชู

สิริ ในการบันทึกภาพกิจกรรมตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมของวิทยาลัยฯ 

 -  ปายประชาสัมพันธหนาวิทยาลัยฯ มีขนาดเล็ก ติดแผนปายไมสะดวก มีขนาดเล็ก ติดตั้งอยูใน

ตําแหนงท่ีสังเกตไดยาก 

 -  การประชาสัมพันธขาวสารเสียงตามสายยังไมคลอบคลุมพ้ืนท่ี 

   10.2  แนวทางแกไขปญหา  

 - จัดหากลองถายรูปประจํางานในการบันทึกภาพกิจกรรมตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมของ

วิทยาลัยฯ 

 -  จัดทําปายประชาสัมพันธหนาวิทยาลัยฯ ใหมใหมีขนาดใหญ ติดแผนปายไดสะดวก ติดตั้งอยูใน

ตําแหนงท่ีมองไดเดนชัด 

 -  ขยายจุดเสียงตามสายเพ่ิมเติมใหคลอบคลุมพ้ืนท่ี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 

 จัดใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยฯ ท้ังภายในและภายนอกหลายชองทาง 

 

                                                                ลงชื่อ  นายมลฑา กุลฑล  ผูรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



39 

 

1.  ชื่อโครงการ  งานบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ  2.1 นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย 2.2  นางสุณี  กาญจนจันทร   
 งานบุคลากร    ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 3,000 บาท รายจายจรงิ จํานวน  2,975 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพ่ือใหมีวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
     6.2 เพ่ือใหการบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว 
     6.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 สามารถใหบริการแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ไดตามตองการของทุกคน 
7.2 การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.1 สามารถใหบริการแกบุคลากร ได 100% 
7.2 ดําเนินงานไดทันเวลาและถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  การดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ 
8.2 การดําเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  โดย
สามารถบริการขอมูล ดําเนินการดานตางๆ ได 

8.1  ดําเนินงานตามระเบียบ 
8.2  บริการ ดําเนินงาน ถูกตองตามระเบียบและ
ทันตอเวลา 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี   

11.แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
              

                                                          ลงชื่อ นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  งานการเงิน 

2.  ผูรับผิดชอบ นางสุรัติวดี  ชูเซง และนางอฎารัตน  บุญมณี   งานการเงิน ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 14,475  รายจายจรงิจากเงินงบประมาณ 13,363 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับการรับ เบิก-จาย เงินทุกประเภทใหแกบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
   6.2  เพ่ือใหบริการเก่ียวกับการรับ เบิก-จายเงินใหกับบุคลากรภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 6.3 เพ่ือการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินใหถูกตองอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 บริการรับ เบกิ-จาย เงินงบกลาง เงินเดือนและ
คาจางใหแกบุคลากร จํานวน 90 คน 
7.2 หลักฐานการเบิกจายเงินในปงบประมาณ
เบิกจายเสร็จสิ้นภายในสิ้นปงบประมาณ 100% 

7.1 เบิกจายเงินตามระเบียบการเบิกจายเงิน 
7.2 เบิกจายทันตามเหตุการณ เปนท่ีพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 การติดตาม สรุปผลการเบิก-จายเงิน
ประจําเดือน 
8.2 การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและ
สรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 

การปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 
รวดเร็วและถูกตองตามระเบียบการเบิกจายเงิน 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี  
11.แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
                                                                ลงชื่อ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  งานบัญชี 

2.  ผูรับผิดชอบ นางถนอมรัตน ชูหนู  งานบัญชี ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 6,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 6,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินการงานบัญชี 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ดําเนินการจัดกระทํากับรายการตาง ๆ ใน
ระบบบัญชี ประมาณ 8,000 รายการตอป 
7.2 วัสดุมีความเพียงพอในการดําเนินงาน 
 

1.ไดจัดทําบัญชีมีจํานวนรายการท่ีไดดําเนินการ
แลวประมาณ 10,000 รายการ  
2.ไดใชวัสดุในการดําเนินงาน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ดําเนินการงานบัญชีเสร็จตามระบบบัญชี
ทันเวลา ถูกตองไมผิดพลาด 
8.2 ไดสงรายงานประจําเดือน และหนวย
ตรวจสอบท่ีเก่ียวของ 

1.ไดดําเนินการงานบัญชีเสร็จตามระบบบัญชี 
ทันเวลาตามกําหนด ถูกตอง ไมผิดพลาด 
2.ไดจัดสงรายงานประจําเดือน ประจําป ใหตน
สังกัดและหนวยตรวจสอบ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  - 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  - 
11.แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
                                                             ลงชื่อ  นางถนอมรัตน  ชูหนู  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  งานพัสดุ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายศักดิ์ชัย เอ่ียมฐานนท   นางกรรณิกา  มณีประพันธ  และนางอัมภา  ชูภักดี 
 งานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 20,080 บาท รายจายจรงิ เงินบํารุงการศึกษาจํานวน 20,484 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
   เพ่ือมีพัสดุตาง ๆ เพียงพอกับการดําเนินงานของงานพัสดุ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 บริการจัดซ้ือจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ และ 
ทําชุดเบิกใหแกงาน/โครงการ/ฝาย ตาง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ ประมาณ 550 ชุด 
7.2 ใหบริการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ  
7.3 ดําเนินการในระบบ e-GP และระบบ GFMIS 
 

ดําเนินงานตามแผนการจัดซ้ือจัดจางเบิกจายวัสดุ
ครุภัณฑเสร็จสิ้นเรียบรอยตามปงบประมาณ 
2558  

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 รายงานขอซ้ือขอจาง ชุดเบิกประมาณ 550 ชุด 
รายงาน e-GP/GFMISและการดําเนินงานตาง ๆ 
ของพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ 

 รายงานขอซ้ือขอจาง ชุดเบิกประมาณ 550 ชุด 
รายงาน e-GP/GFMISและการดําเนินงานตาง ๆ 
ของพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
    10.1   บุคลากรมีไมเพียงพอกับกิจกรรม 
     10.2  ควรมีบุคลากรเพ่ิม 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
                                                            ลงชื่อ  นายศักดิ์ชัย  เอ่ียมฐานนท  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ งานอาคารสถานท่ี 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายมาโนชญ  ทิพยเทพ งานอาคารสถานท่ี  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 250,000 บาท รายจายจรงิจากบํารุงการศึกษา  198,678 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือจัดซ้ือ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑท่ีใชในงานอาคารสถานท่ี 
 6.2 เพ่ือจัดซ้ือ/จัดจาง การซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภค 
 6.3 เพ่ือจัดซ้ือ/จัดจาง การซอมบํารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอ่ืน ๆ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 จัดหาอุปกรณวัสดุทําความสะอาด 
7.2 ซอมระบบประปา  
7.3 ซอมระบบไฟฟา 
7.4 ซอมอาคารตาง ๆ 
7.5 ซอมเครื่องตัดหญา 
7.6 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําประปา 

7.1 ไดจัดซ้ืออุปกรณและน้ํายาทําความสะอาด 
7.2 ไดทําการซอมระบบประปาท่ีชํารุดในจุดตาง  ๆ
7.3  ไดจัดซอมระบบไฟฟาในหองเรียนและในจุดท่ี
ชํารุด 
7.4 ซอมอาคาร บานพักท่ีชํารุด 
7.5 ซอมเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 
7.6 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 
7.7 ปรับปรุงภูมิทัศนในวิทยาลัยฯ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนอาคารและ
สถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ   อาคารสถานท่ี
ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย 

 บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนอาคารและ
สถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ   อาคารสถานท่ี
ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1  ปญหา/อุปสรรค   ขาดบุคลากร (ลูกจาง) ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง เชน งานไฟฟา 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  จัดหาบุคลากร (ลูกจาง) ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   -        
 

                                                                  ลงชื่อ  นายมาโนชญ  ทิพยเทพ  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ งานทะเบียน 

2.  ผูรับผิดชอบ นายพิเชษฐ  จินตสูต  งานทะเบียน  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 21,435 บาท รายจายจรงิ เงินงบประมาณ จํานวน 20,329 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือจัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา 350 คน 
 6.2 เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา ครู ผูปกครองเก่ียวกับการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษาจํานวน 350 คน 
 

จัดทําขอมูลรายบุคคลนักศึกษาจํานวน 344 คน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ขอมูลรายบคุคลของนักศึกษา  และGPA, PR ของ
นักศึกษา ปวช.3 นําสงอาชีวศึกษาจังหวัดและ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดถูกตอง 
ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

จัดสงขอมูลรายบุคคลของนักศึกษานําสง อศจ.
และสอ. และหนวยงานตาง ๆ ไดตามเวลา 
ท่ีกําหนด 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค งานวัดผลและประเมินผลสงผลการเรียนวิชาท่ีสอนบางวิชาลาชาทําใหไม
สามารถแจงผลการเรียนใหนักศึกษาทราบไดเม่ือเปดภาคเรียนใหม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  สงผลการเรียนใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 

                                                                  ลงชื่อ  นายพิเชษฐ  จินตสูต  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตร 

2.  ผูรับผิดชอบ นายพิเชษฐ  จินตสูต  งานทะเบียน  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30 เมษายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 13,200 บาท  รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 12,990 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือสรางความภูมิใจใหกับนักศึกษา 
 6.2 เพ่ือสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
 6.3 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 นักศึกษาเขารวมกิจกรรม รอยละ 60 ของ
นักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
7.2 นักศึกษาเขารับประกาศนียบัตรตามวันเวลาท่ี
กําหนด 

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมรอยละ 77.50 ของ
นักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษามีความภูมิใจในการรวมกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

นักศึกษามีความภูมิใจในการรวมกิจกรรมและได
ประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาบางสวนไมไดเขารวมกิจกรรม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรใชมาตรการบังคับใหเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตร 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
                                                                  ลงชื่อ  นายพิเชษฐ  จินตสูต  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  ซอมบํารุงยานพาหนะ 

2.  ผูรับผิดชอบ นายชนินทร พันธุนายัง    ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30 เมษายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 250,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 

340,733.40 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือจัดสรรงบประมาณไวสําหรับการซอมบํารุงยานพาหนะ 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ซอมบํารุงรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2 คน 
7.2 ซอมบํารุงรถบรรทุก 2 ตอน จํานวน 3 คัน 
7.3 ซอมบํารุงรถตู จํานวน 1 คัน 
7.4 ซอมบํารุงรถกระบะ จํานวน 1 คัน 

7.1 ซอมบํารุงรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2 คัน 
7.2 ซอมบํารุงรถบรรทุก 2 ตอน จํานวน 3 คัน 
7.3 ซอมบํารุงรถตู 1 คัน และเพ่ิมเติมอีก 1 คัน 
รวมเปน 2 คัน 
7.4 ซอมบํารุงรถกระบะ จํานวน 1 คัน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 สามารถใหบริการยานพาหนะใชในราชการ 
8.2 ใหบริการนักเรียน-นักศึกษาเพ่ือทัศนศึกษา 
8.3 ใหความชวยเหลือการบริการ หนวยงานอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

8.1 สามารถใหบริการได 
8.2 สามารถใหบริการทัศนศึกษาได 
8.3 สามารถใหบริการหนวยงานอ่ืนได 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  รถยนตโดยสวนใหญมีอายุการใชงานนานมากแลว และจํานวนพนักงานขับรถมี
นอยคน ตองใชบุคลากรอ่ืนทดแทน 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  จัดหาพนักงานขับรถเพ่ิมเติม โดยเฉพาะพนักงานขับรถบรรทุก 6 ลอ ซ่ึง
จะตองเตรียมการกอนท่ีคนเกาจะเกษียณอายุราชการ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เปดรับผูท่ีมีคุณสมบัติ (ใบอนญุาตขับรถยนตบรรทุก 6 ลอ) เขา
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม) 
 
 
                                                                ลงชื่อ  นายชนินทร พันธุนายัง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  จัดชื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห ชูเซง  นางศุภดี  ไตรเมศร 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณ (คาใชจายในการดําเนินโครงการ)  แบงตามประเภทเงิน ดังนี้ 
    งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 10,000 บาท  รายจายจรงิ เงินอุดหนุน จํานวน 8,020 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     เพ่ือจัดชื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

มีวัสดุ-อุปกรณเพ่ือใชในงานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตางๆ ของนักเรียนนักศึกษา 
 

นําอุปกรณ วัสดุท่ีไดมาอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมตางๆ ใหกับนักเรียน
นักศึกษา จนสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ของ
นักเรียนนักศึกษาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ
อํานวยการความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

สามารถนําวัสดุอุปกรณไปใชในการสนับสนุน
สงเสริมการจัดกิจกรรม ของนักเรียนนักศึกษา จน
สําเร็จลุลวงทุกกิจกรรม 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ ระดับดีมาก 
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ขาดการสํารวจความตองการวัสดุคงเหลือ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   จัดทําสํารวจความตองการ/วัสดุคงเหลือ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดซ้ืออุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑท่ีทันสมัยและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
 
                                                                 ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  กีฬาและนันทนาการ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห ชูเซง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี 1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  24,000 บาท รายจายจริง งบเงินอุดหนุน 40,600 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม 
 6.2  เพ่ือใหผูเรยีนไดสามารถแสดงออกและทํากิจกรรมทางดานกีฬา-กรีฑา 
 6.3  เพ่ือใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามัคคีเปนหมูคณะ มีระเบียบวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ผูเรียนมีโอกาสรวมทํากิจกรรมทางดานกีฬา-กรีฑา 
และแสดงความสามารถท่ีตนถนัดไดเปนอยางดี 
 

นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา-
กรีฑา ตามความถนัดของตน 
 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมทางดานกีฬา-
กรีฑา และแสดงความสามารถทางดานกีฬาท่ี
ตนเองถนัด ไมนอยกวารอยละ 90 

-นักเรียน นักศึกษา เขารวมโครงการกีฬาภายใน
ของวิทยาลัยฯ และเขารวมการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของจังหวัด
พัทลุง 
-นักเรียน นักศึกษา เขารวมเดินขบวนพาเหรดใน
การแขงขันกีฬา จังหวัดพัทลุง 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       10.1 ปญหา/อุปสรรค  

     -ชวงระยะเวลาการจัดกระชั้นชิดเกินไป ทําใหการเตรียมงานนอย 
      -ประเภทของการจัดการแขงขันมีนอยเกินไป 
       10.2 แนวทางแกไขปญหา เพ่ิมประเภทกีฬาของการจัดการแขงขัน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เพ่ิมระยะเวลาของการจัดการแขงขันใหมากข้ึน 
 
                                                                     ลงชื่อ นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ กิจกรรมวันสําคัญ 

2.   ผูรับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห ชูเซง  งานกิจกรรมนักเรยีนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.   งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 10,000  บาท รายจายจริง จากงบเงินอุดหนุนจํานวน 2,295 งบประมาณ
จําวน 1,885 บาท เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 1,750 บาท รวมจํานวน  5,930  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และคุณคาของความเปนไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
 6.2  เพ่ือใหนักศึกษารวมกันอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 6.3  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาทําหนาท่ีเพ่ือสังคม 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย (ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกคนเขารวม
กิจกรรมวันสําคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และเทศกาลตาง ๆ  
 

ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
เทศกาลตาง ๆ ท้ังในและนอกวิทยาลัยฯ ทําให
นักศึกษาไดพบเห็นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทําใหเกิดความหวงแหนและเห็นคุณคาการ
อนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมความดีงามของชาติ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน-นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และคุณคาความ
เปนไทยและวัฒนธรรมไทย 

ครู นักเรียน-นักศึกษา รักและหวงแหนในชาติ-ศาสนา 
พระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ และ
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ท่ีวิทยาลัยฯ จัดข้ึน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
   โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80   81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมีปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวันสําคัญ นักเรียนนักศึกษา ขาดความตั้งใจใน
การเขารวมกิจกรรม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ปรับแก-ซอมเสริมการเขารวมกิจกรรม 
 วางระบบการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญใหม เชน การทําปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดระบบและ
วิธีการตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม 
11.แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดทําคูมือ/สมุด การเขารวมกิจกรรมใหกับนักเรียนนักศึกษา 
                                                                     ลงชื่อ นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจําปการศึกษา 2558 

2.  ผูรับผิดชอบ  2.1 นายสุฐิสัณห ชูเซง  2.2  นางศุภดี  ไตรเมศร 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 30,000 บาท รายจายจริงเงินอุดหนุน  จํานวน 18,818 บาท  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา 
 6.2 เพ่ือเสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจากกระบวนการทํางานและแขงขันกีฬา 
 6.3 เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

สงเสริมสนับสนุนนักเรียน-นักศึกษาเขารวม
กีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด และเขารวม
กีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคใต 

1. กีฬาฟุตซอลชายไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
อาชีวศึกษาจังหวัดเขารวมการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับภาคใต โดยผานเขารอบท่ีสอง (รอบ 8 ทีมสุดทาย) 
2. กีฬาทุมน้ําหนักหญิง ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน
อาชีวศึกษาระดับภาคใต เขาแขงขันในระดับชาติ ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 เหรียญทอง  
3. กีฬาเปตองชายคูเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเขา
รวมแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคใต 
 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง เขารวมกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาคใต 
 

8.1 กีฬาฟุตบอลชายผานเขารอบ 8 ทีมสุดทายในการ
แขงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคใต ระดับภาคใต 
8.2 กีฬาทุมน้ําหนักหญิง ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 
เหรียญทอง ในระดับภาคใตและระดับชาติ 

 

9.  โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ขาดนักกีฬา/กรีฑาท่ีมีความขยันและมุงม่ันในการฝกซอม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียน-นักศึกษา มีความตั้งใจในการฝกซอม 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เขาคายนักกีฬาท่ีเปนตัวแทนไปแขงระดับภาคและระดับชาติ              

                                                                     ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล  
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1.  ชื่อโครงการ  เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 38 

2.   ผูรับผิดชอบ  2.1 นางศุภดี  ไตรเมศร  2.2 นายสุฐิสัณห  ชูเซง  
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 19,081 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 
 6.2  เพ่ือเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติดของนักศึกษา 
 6.3  เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ประชาชน ครูและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง
ทดสอบสมรรถภาพ  

ประชาชน ครูและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ  โดยกิจกรรมดังกลาว
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสําเร็จเปนไป
ตามวัตถุประสงค 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพ
แข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษามี
พลานามัย บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติด
เสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจาก
กระบวนการทํางานและแขงขันกีฬา 

นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพ
แข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษามี
พลานามัย บุคลิกภาพ และหางไกลจากสิ่งเสพติด
เสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจาก
กระบวนการทํางานและแขงขันกีฬา โดยกิจกรรม
เปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค 

 

9.  โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค นักเรียนนักศึกษาขาดความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ปลูกจิตสํานึกในการเขารวมกิจกรรม มีบทลงโทษนักศึกษาท่ีไมเขารวม 
กิจกรรมอยางเครงครัด 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมใหบุคคลภายนอกรูลวงหนา 
 
                                                                   ลงชื่อ  นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  คายคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.   ผูรับผิดชอบ นายสุฐิสัณห  ชูเซงและนางศุภดี  ไตรเมศร   
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 40,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 40,750 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
นักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2  เพ่ือใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน-นักศึกษาไดพัฒนาความเปนผูนําตลอดจน
เปนผูมีทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคมไดอยางเปน
สุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการทํางาน มี
เกียรติมีศักดิ์ศรี พรอมดวยจิตอาสา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

นักเรียนนักศึกษาผูเขาคายคุณธรรม มีจิตสํานึก
ในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ดําเนินชีวิต มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการ
ทํางาน พัฒนาความเปนผูนํา ตลอดจนเปนผูมี
ทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียน-นักศึกษาเปนผูนํา พัฒนาตนเอง จนเปนผู
มีทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคมอยางเปนสุข มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงม่ันในการทํางาน 

นักเรียน-นักศึกษานําความรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการใชชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ผลการประเมินโครงการ ระดับดีมาก 
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค นักเรียน นักศึกษาขาดความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา ครูและสมาชิก อกท. ชวยกันกระตุนเตือนและกวดขันการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษา                                                                                 
 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ปรับปรุงรูปแบบของการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                                                                          ลงชื่อ นายสุฐิสัณห  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  งานสวัสดิการพยาบาล 
2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล 
    2.2 งานพยาบาล  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 3,265 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 1,841 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือปฐมพยาบาลข้ันตน บริการยาสามัญประจําบานและเวชภัณฑแกนักศึกษา 
 6.2  เพ่ือใหความรู จัดปายนิเทศ เอกสารความรูตาง ๆ  เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ปฐมพยาบาลนักศึกษาปวย 
7.2 บริการยาและเวชภัณฑนักศึกษาและบุคลากร
ในวิทยาลัยฯ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม อกท. เดิน-
วิ่งทดสอบสมรรถภาพและนักศึกษาหอพัก 
7.3 นักศึกษาเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ 

7.1 ปฐมพยาบาลนักศึกษาปวย 
7.2 บริการยาและเวชภัณฑนักศึกษาและ
บุคลากรในวิทยาลัยและกิจกรรมตางๆ 
7.3 นักศึกษาเขารวมโครงการประกันอุบัติเหตุ 
จํานวน 160 คน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดตามปกติ 

นักศึกษาและบุคลากรมาใชบริการยาและเวชภัณฑ 
อันทําใหสุขภาพ ไมเจ็บไขไดปวย จนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ สามารถทําภารกิจประจําวันได
ตามปกติ 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค   
          10.1.1 มีบุคลากรเพียงคนเดียว ซ่ึงมีภาระงานอ่ืนๆ มาก ไมสามารถประจําหองพยาบาลไดตลอด
วันได  
     10.2  แนวทางแกไขปญหา ควรแตงตั้งบุคลากรงานพยาบาลเพ่ิมในแตละวัน และควรจัดตาราง 
บุคลากรคอยใหบริการเพ่ือความสะดวกแกนักศึกษา 

11.แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ควรมีบุคลากรเพ่ิมและนักศึกษาผูชวยในแตละวัน วันละ 2 คน 
 
                                                                   ลงชื่อ  นางสมนึก  รัตนวิมล ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  การจัดกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพัทลุง  

2.   ผูรับผิดชอบคณะกรรมการอํานวยการ อกท.หนวยพัทลุง 
  อกท.หนวยพัทลุง  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  250,000 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณ จํานวน 6,770 บาท เงิน
บํารุงการศึกษา 19,809 บาท งบเงินอุดหนุน 170,305 บาท รวมท้ังสิ้น 196,884  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ท่ีมีผลงานและประสบความสําเร็จ และผูทําคุณประโยชนแก
องคการฯ เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลตัวอยางสรางแรงจูงใจใหสมาชิก อกท.คนอ่ืน ๆ ในการ
พัฒนาตนเองในอนาคต 
 6.2  เพ่ือใหสมาชิกไดนําความรู และผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพรตอ
สาธารณชน 
 6.3  เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิก อกท. ไดแสดงความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ โดยการ
แขงขันทักษะวิชาชีพท่ีหลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ 
 6.4  เพ่ือใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน ภาวะผูนํา และการมีสวนรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
 6.5  เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี และมิตรภาพระหวางสมาชิก อกท. 
 6.6  เพ่ืออนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 6.7  เพ่ือใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ทุกคนมีโอกาส
รวมงานประชุมวิชาการ ระดับหนวย โดยกิจกรรม
ท่ีดําเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหนวย 
ประกอบดวย- การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก 
อกท. ประจําปการศึกษา 2557 และการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ จํานวน 8 สาขาวิชาชีพ 
7.2  สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุงทุกคนมีโอกาส
รวมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต ประมาณ 
100 คน 
7.3 สมาชิก อกท .หนวยพัทลุง มีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ประมาณ 50 คน 
 

7.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ทุกคนมีโอกาส
รวมงานประชุมวิชาการ ระดับหนวย โดย
กิจกรรมท่ีดําเนินการในงานประชุมวิชาการระดับ
หนวย ประกอบดวยการประชุมสมัยสามัญของ
สมาชิก อกท. ประจําปการศึกษา 2557 และการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 8 สาขาวิชาชีพ 
7.2  สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุงทุกคนมีโอกาส
รวมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต จํานวน 
77 คน 
7.3 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง เขารวมงาน
ประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ จํานวน 37 คน 
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8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 อกท.หนวยพัทลุงสามารถคัดเลือกสมาชิกท่ีมี
ความรูความสามารถเปนตัวแทนรวมงานประชุม
วิชาการและการแขงขันทักษะ อกท . ระดับภาค 
และระดับชาติ 
8.2 ประชาชน และผูมารวมงาน ไดมีความรูความ
เขาใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท. 
8.3 สมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท . โดยการนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

8.1 อกท .หนวยพัทลุงสามารถคัดเลือกสมาชิกท่ีมี
ความรูความสามารถเปนตัวแทนรวมงานประชุม
วิชาการและการแขงขันทักษะ อกท . ระดับภาค 
และระดับชาต ิ
8.2 ประชาชน และผู มารวมงาน ไดมีความรูความ
เขาใจเยาวชนภาคเกษตรและกิจกรรม อกท. 
8.3 สมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท . โดยการนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1  ปญหา/อุปสรรค   

    - สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ยังไมคอยเห็นความสําคัญของการจัดงานประชุมวิชาการ 
    - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหบูรณาการในรายวิชา บางทักษะไมไดเก่ียวของกับรายวิชา จึงมี

ผลกับการขอใชงบ 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา   
     - ใหความรูแกสมาชิก อกท.หนวยพัทลุงเพ่ิมมากข้ึน เก่ียวกับงานประชุมวิชาการทุกระดับ 
     - ควรจัดสรรงบประมาณแยกออกจากรายวิชาเพ่ือสะดวกในการขอใชงบ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ เพ่ือใหโครงการไดมีการพัฒนา ควรจัดใหมีการแสดงสาธิตของทักษะ
ตางๆ ในวันและเวลาอ่ืนๆ นอกจากวันจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหนวย เพ่ือใหสมาชิกไดดูเปน
ตัวอยาง 
 
                                                                  ลงชื่อ  นางสาวพิทยา  คงอ้ิว  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  บริหารความเสี่ยง 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  งานปกครอง  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน จํานวน 8,275 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพ่ือแกไขปญหาสังคมหางไกลจากอบายมุข ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ตั้งครรภ การใชรถใชถนน 
การพนัน 
 6.3 เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี รักตัวเอง ผูปกครอง ครู อาจารย และประเทศชาติ 
 6.4 เพ่ือประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง และผูนําชุมชน ดูแลความประพฤติ
นักศึกษา  
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 อบรมใหความรู เรื่องยาเสพติด ความ
ปลอดภัย ทะเลาะวิวาท และปญหาสังคม 

จํานวน 365 คน 
7.2 ลดปญหาความเสี่ยง 5 ดาน 

7.1 อบรมนักศึกษา จํานวน 340 คน 
7.2 ลดปญหาความเสี่ยง 3 ดาน ไดแก ปญหาสังคม 

การตั้งครรภ ปญหาความปลอดภัย ปญหาการพนัน
และการม่ัวสุม 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ลดปญหาความเสี่ยง 5 ดาน 
 

ลดปญหาความเสี่ยงได 3 ดาน 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ รอยละ 87  
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  นักศึกษากาวราวมากข้ึน ไมยอมรับการตักเตือน จับกลุมม่ัวสุมยาเสพติด ไม
เกรงกลัวการลงโทษของวิทยาลัยฯ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา ควรมอบหมาย ขอความรวมมือเจาหนาท่ีตํารวจ ตรวจคน ตรวจปสสาวะ  
นักศึกษาในหอพัก 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดอบรม พัฒนาจิตรักเพ่ือน ครู และสถานศึกษา 
                                              

                                                                            ลงชื่อ นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผูรายงานผล  
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1.  ชื่อโครงการ   ฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2558 

2.  ผูรับผิดชอบ    นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  งานปกครอง   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  20,000 บาท รายจายจริง 3,100 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1  เพ่ือคัดกรองนักเรียน นักศึกษา 
     6.2  เพ่ืออบรมใหความรู สรางจิตสํานึกท่ีดี 
     6.3  เพ่ือสรางเครือขายระบบดูแลนักศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง 50 คน 
7.2 ปรับเปลี่ยนใหดีข้ึน คิดเปนรอยละ 90 

7.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา จํานวน 74 
คน 
7.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึน รอยละ 60 

 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึน 
รอยละ 90 
8.2 อบรมพัฒนาจิต นักศึกษากลุมเสี่ยง จํานวน 
50 คน 

8.1 นักศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดรอยละ 60 
8.2 อบรมพัฒนาจิต จํานวน 74 คน 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ  รอยละ 85 ผลการประเมินโครงการระดับดี 
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค นักศึกษากลุมเสี่ยง/กลุมมีปญหา ขาดการเขารวมปรับพฤติกรรม ปรับพฤติกรรม
แลวยังเหมือนเดิม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรมีผูปกครองรวมกิจกรรมดวย เชน กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

11.แนวทางในการพัฒนาโครงการ ปรับวิธีการดําเนินโครงการ ,รูปแบบการดําเนินโครงการ 
 
                                                                    ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ   เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2558 

2.  ผูรับผิดชอบ   2.1 นายอุทิศ  โพธิ์ทอง 2.2 นางสมนึก  รัตนวิมล 
 2.3 นายพงษศักดิ์  ชายะพันธ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  16-18 มีนาคม 2558 และ วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  40,000 บาท รายจายจริง งบเงินอุดหนุน จํานวน 24,800 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สามัคคี และมีความรับผิดชอบ 
     6.2  เพ่ือใหเกิดความรักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
     6.3  เพ่ือจัดกิจกรรมเปนไปตามความตองการของเยาวชน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ลูกเสือวิสามัญ จํานวน 60 คน 
7.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะชีวิตลูกเสือวิสามัญ 
จํานวน 60 คน 

7.1 ลูกเสือวิสามัญ จํานวน 58 คน 
7.2 พัฒนาทักษะชีวิตหางไกลจากยาเสพติด 
จํานวน 58 คน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ลูกเสือวิสามัญตานภัยยาเสพติด จํานวน 60 
คน 
8.2 ลดปญหาการใชสารเสพติด 

8.1 ลูกเสือวิสามัญตานภัยยาเสพติด จํานวน 58 
คน 
8.2 ลดปญหาการใชสารเสพติด ทะเลาะวิวาท 
และปญหาสังคม การตั้งครรภกอนวัยอันควร 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ  รอยละ 87  ผลการประเมินโครงการ ระดับดี 
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค ครูสอนวิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญมีไมเพียงพอ และการจัดกิจกรรมลูกเสือยัง
ไมหลากหลาย 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ขอความรวมมือจากวิทยาลัยฯ ขอใหครูสอนวิชากิจกรรมลูกเสือ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย สรางความสนุกครื้นเครง 
 
                                                                    ลงชื่อ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  ลดปญหาการออกกลางคัน (เยี่ยมบานนักศึกษา) 

2.   ผูรับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร  และคณะครูท่ีปรึกษา 
  งานครูท่ีปรึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี  1 พฤษภาคม -30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 30,000  บาท รายจายจริงงบประมาณ จํานวน  26,248  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบาน พบปะผูปกครอง รับทราบรายละเอียดเก่ียวกับผูเรียน 
 6.2  เพ่ือสรางความรวมมือท่ีดีระหวางบานกับสถานศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษา บานพัก บาน
เชา และท่ีพักนักศึกษาทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
7.2 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักสรางสัมพันธท่ีดีกับ
ผูปกครองนักศึกษาทุกคน 
7.3 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคลไดดี
ยิ่งข้ึน เพ่ือเปนแนวทางในการชวยเหลือสงเสริม 
และสนับสนุน เปนรายบุคคลตอไป 
7.4 ครู ผูปกครอง สถานศึกษามีความสัมพันธท่ีดี
ตอกัน 

7.1 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานผูเรียน รอยละ 100 
7.2 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับ
ผูปกครองทุกคน 
7.3 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคลดี
ยิ่งข้ึน 
7.4 ครู ผูปกครอง และสถานศึกษามี
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
8.2 ครู ผูปกครอง สถานศึกษา ไดสราง
ความสัมพันธอันดี มีความเขาใจในตัวนักเรียน
นักศึกษา 

8.1 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษาทุกคน 
8.2 ครู ผูปกครอง สถานศึกษา มีความเขาใจในตัว
นักศึกษาดียิ่งข้ึน 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค นักศึกษาบางสวนบานอยูตางจังหวัด 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ครูใชวิธีเยี่ยมท่ีพักนักศึกษา และติดตอพูดคุยกับผูปกครองทางโทรศัพท 

                                                                 ลงชื่อ นางสุณี  กาญจนจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  ประชุมผูปกครอง 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร  งานครูท่ีปรึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  15,000 บาท รายจายจริง งบเงินอุดหนุน 10,683 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  เพ่ือใหผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง 
 6.2 เพ่ือใหผูปกครองพบปะครูท่ีปรึกษาประจําชั้น เพ่ือประสานงานเรื่องการสงเสริม ดูแลนักเรียน 
นักศึกษาในปกครอง 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 
ครั้ง 
7.2 ผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เขารวมประชุม จํานวน 
500 คน 
7.3 นักเรียนนักศึกษาไดรับการดูแล สงเสริม และ
สนับสนุนดานการเรียน และดานอ่ืนๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 ประชุมผูปกครอง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 
2 ครั้ง 

7.2 ผูปกครองครูท่ีปรึกษาเขารวม จํานวน 369 
คน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษา และดาน
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
8.2 ผูปกครองใหความรวมมือกับวิทยาลัยฯในการ
ดูแลนักเรียนนักศึกษา 

8.1 ผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษา และดาน
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
8.2 ผูปกครองใหความรวมมือกับวิทยาลัยฯในการ
ดูแลนักเรียนนักศึกษา 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ผูปกครองนักศึกษาบางสวนไมเขารวมประชุม โดยเฉพาะระดับชั้น ปวส . 
ผูปกครองเขารวมนอยมาก 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  เชิญผูปกครองท่ีไมเขารวมประชุม มาพบปะครูท่ีปรึกษาภายหลังเปน
รายบุคคล และเยี่ยมบานนักศึกษาท่ีผูปกครองไมเขารวม 
                                                               ลงชื่อ นางสุณี  กาญจนจันทร    ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  

2.  ผูรับผิดชอบ 3.1  นางกาญจนา  ชูแสง 3.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 3.3  นางอวัสดา  คังคะโน 
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 3,000 บาท รายจายจริงงบเงินอุดหนุนจํานวน 2,405 บาท 

6. วัตถุประสงค    
  6.1  เพ่ือติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
     6.2  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีขอมูลแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ  
  6.3  เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
  6.4  เพ่ือสืบคนขอมูลเก่ียวกับโควตาของสถาบันตาง ๆ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  
และ  ปวส.  ไดครบทุกคน 
2  นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงาน
ทําหรือศึกษาตอ 
3  นักศึกษาท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษาไดรับ
ทุนการศึกษา 80% 

1.ติดตามผลผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา ระดบั ปวช. 46 
คน และ ปวส.67 คน รอยละ 99.12 จากผูสําเร็จ
การศึกษา 114 คน 
2. นักศึกษา ปวช.3และ ปวส.2 ศึกษาตอหรือมีงาน
ทํา 98 คน  คิดเปนรอยละ 85.96 
3. นักศึกษา สมัครขอรับทุนการศึกษา 77 คน ไดรับ
ทุนการศึกษา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 71.42 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1)  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 
2)  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  
2557  ไดรอยละ  90 
3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทํา
หรือศึกษาตอรอยละ  90 
4)  นักศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ  80 

1)  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนว
ทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 
2)  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2557  
ไดรอยละ  99.12 
3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทําหรือ
ศึกษาตอรอยละ  85.96 
4)  นักศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ 71.42  

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

                    
ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ    แนะแนวการศึกษาอาชีวเกษตรเชิงรุก (เพ่ิมปริมาณผูเรียน) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง 2.2  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล2.3  นางอวัสดา  คังคะโน

3. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 26,640  บาท รายจายจริง เงินงบประมาณจํานวน 70,650 บาท 

6. วัตถุประสงค    
 6.1  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
 6.2  เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาอาชีวเกษตร 
 6.3  เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับครูและนักเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เทศบาล  และ
โรงเรียนเอกชน 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. กิจกรรม Open House จํานวน 1 ครั้งมี
นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง จํานวน 500 คน 
2. นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.มีจํานวน
เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนและครูสังกัดสํานักงานการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมี 
4. นักเรียนชั้น ม.3 มีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตร 

1. กิจกรรม Open House  จํานวน 1 ครั้ง มี
นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพัทลุง จํานวน 322 คน  
2. นักศึกษาระดับ  ปวช. จํานวน 43 คน ลดลง 14% 
และ  ปวส. จํานวน 106 คน มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
53.12% 
3. นักเรียนและครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีเกษตร 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  นักศึกษาระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
 8.2  นักเรียนและครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ 
ท่ีดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.3  นักเรียนชั้น  ม.3  มีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตร 

8.1  นักศึกษาระดับ  ปวช. ลดลง 14%  และ  
ปวส.  มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 53.12% เม่ือเทียบกับปท่ี
ผานมา 
8.2  นักเรียนและครูสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ
ท่ีดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
8.3  นักเรียนชั้น  ม.3  มีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตร 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50- 60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  
      ไมมี 

               ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล 
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1. ช่ือโครงการ    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 2.3 นางอวัสดา  คังคะโน 

3. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 20,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา 25,660 บาท 

6. วัตถุประสงค    
 6.1  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
 6.2  เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดทัศนศึกษาดูงานฟารมท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  
 6.3  เพ่ือใหนักศึกษาใหมปรับตัวเขากับเพ่ือ  รุนพ่ี  รุนนอง  และครูอาจารย 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ 
2.  นักศึกษาใหมไดรับความรู  ประสบการณจาก
การทัศนศึกษาดูงาน 
3. นักศึกษาใหมปรับตัวได 
 

1.  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ ปวช.1จํานวน 
43 คน ปวส.1 จํานวน  84 คน 
2.  นักศึกษาใหมไดรับความรู  ประสบการณจาก
การทัศนศึกษาดูงาน ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 
91 คน (ยกเวนนักศึกษาท่ีเรียนเสาร-อาทิตย) 
3. นักศึกษาใหมปรับตัวได 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1)  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
2)  นักศึกษาใหมรอยละ  80  ไดทัศนศึกษาดูงาน
ฟารมท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
3)  นักศึกษาใหมรอยละ  75  ปรับตัวเขากับ
เพ่ือน  รุนพ่ี  รุนนอง  และครูอาจารย 

 1)  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
 2)  นักศึกษาใหมรอยละ 83.48 ไดทัศนศึกษาดูงาน
ฟารมท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
 3)  นักศึกษาใหม ปรับตัวเขากับเพ่ือน  รุนพ่ี  รุน
นอง  และครูอาจารย 

 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.3 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

 
                ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล  

 

 



64 

 

1.  ช่ือโครงการ    ปจฉิมนิเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 2.3 นางอวัสดา  คังคะโน 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม  2558  ถึง   มีนาคม  2558 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 5,000  บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา 2,250 บาท 

6. วัตถุประสงค 

  6.1  เพ่ือเสริมสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
  6.2  เพ่ือใหนักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

  1.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับการ
ปจฉิมนเิทศทุกคน (112 คน) 
  2.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบ 
  3.นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจเก่ียวกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
  4.นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอได
ทุกคน 

  1. นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับการ
ปจฉิมนิเทศ 82 คน คิดเปนรอยละ 73.21 
  2. นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบ 
  3. นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจเก่ียวกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
  4. นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอได
ทุกคน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 8.1  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ 
 8.2  นักศึกษารอยละ  80  ตัดสินใจเลือก
อาชีพหรือศึกษาตอได 

8.1  นักศึกษารอยละ  73.21  มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
8.2  นักศึกษารอยละ  73.21  ตัดสินใจเลือกอาชีพ
หรือศึกษาตอได 
 

 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข – 

11. แนวทางการพัฒนาโครงการ  - 

 
          ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ    หนึ่งครูหนึ่งสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  2.1 นางกาญจนา  ชูแสง  2.2  นางอวัสดา  คังคะโน 2.3 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล   
    2.4  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการ     ตุลาคม 2557- พฤษภาคม 2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  22,000  บาท  รายจายจรงิ 21,775  บาท 

6. วัตถุประสงค  
    6.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน และเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาดานอาชีวเกษตร 

    6.2 เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับครูและนักเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เทศบาล และ
โรงเรียนเอกชน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
2.  แนะแนวการศึกษาตอดานการเกษตรใน
สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง จํานวน 80  โรง 
3.  นักเรียนและครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 
เขต 2  เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด  และ
โรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธและเจตคติท่ีดี
เก่ียวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
4. นักเรียนชั้น  ม.3และ ม.6  มีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตรและสมัคร
เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

1. นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส.มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
2.  แนะแนวการศึกษาตอดานการเกษตรใน
สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง จํานวน 72  โรง 
3.  นักเรียนและครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 
เขต 2  เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด  และ
โรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธและเจตคติท่ีดี
เก่ียวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
4. นักเรียนชั้น  ม.3และ ม.6  มีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตรและสมัคร
เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักศึกษาระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
2. นักเรียนและครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พัทลุง องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 
เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธท่ีดี
กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
3. นักเรียนชั้น  ม.3 และ ม.6  มีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตร
และสมัครเขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

1. นักศึกษาระดับ  ปวช.  ลดลง 14% และ  ปวส.  
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 53.12% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
2. นักเรียนและครูสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัทลุง
เขต 1 เขต 2 องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 
เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธท่ีดีกับ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
3. นักเรียนชั้น  ม.3 และ ม.6  มีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการเรียนอาชีวเกษตรและสมัคร
เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.3 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

          ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ     จัดทําคูมือนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 2.3 นางอวัสดา  คังคะโน 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2558  ถึง   กรกฏาคม  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 16,000  บาท  รายจายจรงิเงินงบประมาณจํานวน  16,000  บาท 

6. วัตถุประสงค 
 6.1  เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัยฯ  
 6.2  เพ่ือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคูมือ
นักศึกษาทุกคน 
2. นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 

1. นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคูมือ
นักศึกษาทุกคน 
2.  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 1)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  
100  มีคูมือนักศึกษา 
 2)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  80  
ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 1)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  
100  มีคูมือนักศึกษา 
 2)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  80  
ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  - 
11. แนวทางการพัฒนาโครงการ 
 

      ลงชื่อ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
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1.  ชื่อโครงการ  งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 

2.  ผูรับผิดชอบ นายบุญสนอง สังขมาศ  
    งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  615,000  บาท รายจายจริงโครงการปฏิรูปฯ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2557 จํานวน 321,880 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
    จัดสวัสดิการดานอาหารและท่ีพัก ประกันชีวิตใหกับนักศึกษาทุกคน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักเรียนหอพัก จํานวน 50 คน นักเรียนระดบั 
ปวช. จํานวน 87 คน และนักศึกษาระดับ ปวส.  
88 คน 

นักเรียนหอพัก จํานวน 50 คน นักเรียนระดบั 
ปวช. จํานวน 87 คน และนักศึกษาระดับ ปวส. 
88 คน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาไดรับสวัสดิการดานอาหารเครื่องดื่มและ
ท่ีพัก ประกันภัยอยางเพียงพอ 

นักศึกษาไดรับสวัสดิการดานอาหารเครื่องดื่มและ
ท่ีพัก ประกันภัยอยางเพียงพอ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหานักศึกษาหอพักไมคอยอยูในระเบียบ 
      10.2 ความรวมมือจากทุกฝาย 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ระดมแนวคิดจากทุกฝาย 
 
                                                               ลงชื่อ  นายบุญสนอง  สังขมาศ  ผูรายงานผล  
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1.  ชื่อโครงการ   สงเสริมอาชีพอิสระ 108  อาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ    2.1 นางพรเพ็ญ ชาติกุล       2.2 นายบญุสนอง สังขมาศ 
    2.3 นางพัชมณ นนทิสิทธิ์  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558 

4.   งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  30,000  บาท  รายจายจรงิ  27,107  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือฝกอบรมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 6.2 เพ่ือใหนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรบริการวิชาชีพแกประชาชน 
 6.3 เพ่ือสรางรายไดใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไดฝกอาชีพ 
จํานวน 200 คน 
7.2  นักเรียน จํานวน 10 คน ไดนําความรูไป
เผยแพรบริการฝกอาชีพแกผูสนใจ 
7.3 สรางอาชีพเสริมใหแกประชาชนเพ่ือเพ่ิมรายได 
7.4 นักศึกษาไดฝกฝนการถายทอดความรู ทําให
เกิดความเชื่อม่ันในอาชีพ 

7.1  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไดฝก
อาชีพ จํานวน  577 คน 
7.2  นักเรียน จํานวน  49 คน ไดนําความรูไป
เผยแพรบริการฝกอาชีพแกผูสนใจ 
7.3 สรางอาชีพเสริมใหแกประชาชนเพ่ือเพ่ิม
รายไดและนักศึกษาไดฝกฝนการถายทอดความรู 
ทําใหเกิดความเชื่อม่ันในอาชีพ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเขาฝกอาชีพ 108 อาชีพ จํานวน 200 คน 
2. นักเรียนนักศึกษา จํานวน 10 คน นําความรู
เผยแพรและมีความเชื่อม่ันในอาชีพ 
 

1.  มีผูเขาอบรม จํานวน 577 คน 
2. นักเรียนนักศึกษา จํานวน 49 คน นําความรู
เผยแพรและมีความเชื่อม่ันในอาชีพ 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       10.1 ปญหา/อุปสรรค  
              - ดานบุคลากร นักเรียนไมคอยใหความรวมมือในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
              - แนวทางแกไขปญหาระยะเวลาในการเตรียมการจัดการควรเพ่ิมข้ึน แตละแผนกควรจะมี
อาชีพฝกและกิจกรรมเสริม 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ ประชุมจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ควรเตรียมงานใหมีระยะเวลามากข้ึน 

                                                                   ลงชื่อ นางพรเพ็ญ  ชาติกุล ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ  สงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายอุทิศ โพธิ์ทอง  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ    1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 4,000    บาท รายจายจริง  3,000  บาท (งบโครงการสอน) 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือปลูกฟงจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 6.2 เพ่ือสรางเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอมสูชุมชน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 นักศึกษา จํานวน 340 คนเขารวมโครงการ 7.1 นักศึกษาจํานวน 270 คน เขารวมโครงการ  
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม วันสิ่งแวดลอม
โลก วันท่ี 5 มิถุนายน มีนักเรียนนักศึกษาเขารวม 
340 คน 
8.2 ศึกษา ปฏิบัติ ระบบนิเวศน สวนพฤกษศาสตร 
จํานวน 29 คน 

8.1 นักเรียนนักศึกษาเขารวม จํานวน 270 คน 
8.2 นักเรียนนักศึกษา เขารวม จํานวน 29 คน 

 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข   
      10.1 ปญหา/อุปสรรค การจัดกิจกรรมทําในวันเปดเรียน ทําใหนักเรียนนักศึกษาตองสูญเสียเวลา
เรียน ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน 
      10.2 แนวทางแกไขปญหา - 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   ควรจัดกิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา ออกคายอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม ในวันเสาร-อาทิตย 
 
 

                                                                 ลงชื่อ นายอุทิศ โพธิ์ทอง  ผูรายงานผล  
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1.  ชื่อโครงการ  ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.  ผูรับผิดชอบ นายจรูญ  รงครัตน  แผนกวิชาพืชศาสตร  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ    1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 20,000    บาท รายจายจริงโครงการความรวมมือการไฟฟาแหง 
    ประเทศไทย จํานวน  20,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือสนองแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 6.3 เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความเก้ือกูลในสังคมเมืองและชนบท 
 6.4 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 เผยแพรความรู บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน
ใหกับนักเรียน จํานวน 500 คน 
7.2 เผยแพรความรูสูชุมชนในจังหวัดพัทลุง จํานวน 
9 หมูบาน 
7.3   ใหบริการน้ําสกัดชีวภาพ ใชเปนตัวอยาง 
จํานวน 1,500 ลิตร 
 

7.1 เผยแพรความรู บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน
ใหกับนักเรียน จํานวน 876 คน 
7.2 เผยแพรความรูสูชุมชนในจังหวัดพัทลุง 
จํานวน 9 หมูบาน 
7.3  ใหบริการน้ําหมักชีวภาพอีเอ็ม  จํานวน 
1,700 ลิตร  

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาและบุคลากร ประชาชนมีความรูความ
เขาใจเรื่องของจุลินทรียฯ และนําไปใชประโยชน
อยางแพรหลายมากข้ึน 
นักศึกษาและผูสนใจเรียนรูและฝกทักษะผลิตปุย
ชีวภาพใชเอง จํานวน 320 คน 

1. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ รวมถึง
ประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องของจุลินทรีย ท่ี
มีประโยชนและนําไปใชประโยชนอยางแพรหลาย 
จํานวน 876 คน    
2. นักศึกษาและผูสนใจเรียนรูฝกทักษะการผลิตปุย
อินทรียชีวภาพ จํานวน 460 คน 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข   
      10.1 ปญหา/อุปสรรค ยานพาหนะ รถยนตของวิทยาลัยฯ มีใชบริการไมเพียงพอในการออกไปจัด
อบรมภายนอก 
      10.2 แนวทางแกไขปญหา ใชพาหนะสวนตัวเปนบางครั้ง    
 

                                                                 ลงชื่อ นายจรูญ  รงครัตน  ผูรายงานผล  
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1.  ชื่อโครงการ  ฝกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายบุญสนอง  สังขมาศ 
    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  159,000 บาท รายจายจริง เงินงบประมาณและงบเงินอุดหนุน  123,461 
บาท  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรตามแผนการฝกอบรม 
 6.2 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน เชน ศูนยสาธิตการเกษตร 
 6.3 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมใหแกแกนนําชุมชน ฝกการเปนผูนํา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรตามเปาหมาย
เกษตรกร  จํานวน 300 คน ดังนี้ 
จัดทําโครงการฝกอบรมประจําป ประสานการ
ฝกอบรม  จัดดําเนินการฝกอบรม  ประเมินผล 
และสรุปในรอบป 

เกษตรกรไดฝกวิชาชีพ จํานวน 300 คน  
จํานวน 7 รุน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. เกษตรกรสามารถยกระดับการประกอบอาชีพ
ไดดีข้ึนและเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
2. เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและเปน 
แกนนําใหกับชุมชน 

1. มีประสบการณในการประกอบอาชีพดีข้ึน 
2. นําทักษะความรูไปประยุกตใชกับอาชีพของ
ตนเองและครอบครัว 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ  4  ผลการประเมินโครงการ  ดีมาก 
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข   

     10.1 ปญหา/อุปสรรค งบประมาณมาลาชา เกษตรกรไมคอยมีเวลาวางสําหรับการฝกอบรม 

     10.2 แนวทางแกไขปญหา  จัดอบรมหลังจากไดรับงบประมาณ ประสานเรื่องเวลากับเกษตรใหชัดเจน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ประเมินอาชีพ ความตองการของเกษตรกรกอนการจัดอบรม  

                                                          ลงชื่อ  นายบุญสนอง  สังขมาศ ผูรายงานผล 
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สรปุโครงการระยะสัน้ 
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สรปุผลโครงการระยะสั้น 
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1.  ชื่อโครงการ  ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it Center  

2.  ผูรับผิดชอบ    2.1 นายศุภชัย  ฟกทอง    2.2 นายชนินทร  พันธุนายัง    2.3 นางอังสนา  ถาวระ  
    ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  พ.ค. – ก.ย.  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 250,000 บาท รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 249,989 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1  ใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกประชาชนในการบํารุงรักษาเครื่องมือการประกอบอาชีพเกษตร 
 6.2 ยกระดับฝมือชางชุมชนและนักศึกษา  เพ่ิมทักษะและประสบการณในการออกปฏิบัติงานในชุมชน 
 6.3 ลดรายจายของประชาชนโดยการยืดอายุการใชงานเครื่องมือท่ีใชในการประกอบอาชีพเกษตร 
      6.4  ชุมชนไดรับการพัฒนาในการถายทอดความรูพัฒนาผลิตภัณฑและดานสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ชางชุมชนและนักศึกษาไดรับการยกระดับมี
ทักษะในการออกบรกิารซอมอุปกรณ 
2. บริการซอมบํารุงเครื่องมือท่ีใชในการประกอบ
อาชีพเกษตร 500 รายการ 
3. พัฒนานวัตกรรมถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
4. พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานแกประชาชนในชุมชน 
 

1. จัดอบรมพัฒนายกระดับชางชุมชนและ
นักศึกษา จํานวน 30 คน (ชาง 4/นร 26) 
 2. ออกปฏิบัติงานบริการชุมชน จํานวน 8 วัน 
16 หมูบาน ผูรับบริการซอมสราง 507 คน 
3. ประชาชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 1 รายการ 72 คน 
4. ประชาชนไดรับความรูและบริการดาน
สุขอนามัยพ้ืนฐาน ลดโรค 100 คน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 1 อบต 16 
หมูบาน จํานวนผูรับบริการ 500 คน 
2. ยกระดับฝมือชางชุมชน 5 คน นักเรียน 25 คน 
สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน อบต 
3. มีการพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและสรางมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน อยางนอย อบต ละ 1 รายการ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการบริการซอมบํารุง
เครื่องมือการประกอบอาชีพ 16 หมูบาน 507 คน 
2. อบรมยกระดับพัฒนาชางชุมชนและนักศึกษา 
จํานวน 30 คน 
3. พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน 1 รายการ 100 คน 
4. สรางมูลคาผลิตภัณฑชุมชน 1 รายการ 72 คน 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ  89.28% ผลการประเมินโครงการ ดีมาก  
    9.2 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      การประชาสัมพันธโครงการยังไมท่ัวถึง (ชุมชน อบต) และจํานวนชางชุมชนมีไมครบตามเปาหมาย 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ให อบต. ดําเนินงานอยางจริงจังในการหาชางชุมชนมารวมปฏิบัติงาน 

                                                                    ลงชื่อ  นายศุภชัย ฟกทอง ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ   หญาแฝกเนื่องจากพระราชดําริ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายบุญสนอง สังขมาศ 

3. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม  2557  ถึง   กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   15,000  บาท  รายจายจรงิ  15,000  บาท 

6. วัตถุประสงค 
 6.1  จัดปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของดิน 
    6.2 จัดเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรในการทําโครงการปลูกหญาแฝก 
    6.3 จัดเปนศูนยขยายพันธุหญาแฝกเพ่ือบริการชุมชน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับและ
ประสบการณตางๆ ไปพัฒนาอาชีพใหเกิด
ประโยชนตอไป 

1.  จัดอบรมเกษตรกร ผานการฝกอบรม จาํนวน 
50 คน 

2.  จัดทําแปลงสาธิต ในพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนด 
3.  ประเมินผลจากการฝกอบรมจนเปนท่ีเรียบรอย 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. จัดฝกอบรมความรูใหแกเกษตรกร 
2. จัดทําแปลงสาธิต จนสามารถเปนตัวอยางใหแก
ชุมชนตอไป 

1. ประสานงานตามข้ันตอน 
2. จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรจํานวน 50 คน 
3. จัดทําแปลงสาธิต 1 แปลง 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข   
10.1 เกษตรกรไมสามารถมารวมโครงการไดเต็มท่ีเนื่องจากจัดอบรมตรงกับฤดูกาลทํานา  
10.2 ควรจัดอบรมใหความรูแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง 

11. แนวทางการพัฒนาโครงการ 
 ควรจัดทําเอกสารเผยแพร ประสานกับสถานีพัฒนาในจังหวัดตางๆ  พรอมกับจัดการจําหนาย
พันธุแฝก 
 
 

      ลงชื่อ  นายบุญสนอง สังขมาศ  ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ     รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุณี กาญจนจันทร และบุคลากรประจํางานครูท่ีปรึกษา 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม  2558  ถึง   กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  20,000  บาท  รายจายจริง  20,000  บาท 

6. วัตถุประสงค 
 6.1  เพ่ือรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 
1.  จัดทําสมุดบันทึกประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 400 เลม 
2. จัดเก็บขอมูลผูเรียนไดครบถวนสมบูรณ 

1.จัดทําสมุดบันทึกประจําตัวนักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 400 เลม   
2.จัดเก็บขอมูลผูเรียนไดครบถวนสมบูรณ 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.ครูท่ีปรึกษาทราบขอมูลดานตางๆ ของผูเรียน 
ทําใหรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลไดดี 
 

1.ครูท่ีปรึกษาทราบขอมูลดานตางๆ ของผูเรียน 
ทําใหรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลไดดียิ่งข้ึน 
  

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    ระดบัคะแนนการประเมินโครงการ 4.5 ผลการประเมินโครงการ ระดับดีมาก 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  - 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  
      นักศึกษาบางคนยังบันทึกขอมูลไดไมเปนปจจุบัน 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา 
   ครูท่ีปรึกษา กระตุน และตรวจสอบการบันทึกสมุดประจําตัวเปนรายบุคคลอยางใกลชิด 
11. แนวทางการพัฒนาโครงการ 
 

      ลงชื่อ  นางสุณี กาญจนจันทร ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ     การคัดกรองผูเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุณี กาญจนจันทร และครูท่ีปรึกษาทุกชั้นป 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  18 พฤษภาคม  2558  ถึง   8  สิงหาคม  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  1,530  บาท  รายจายจรงิ  1,530  บาท 

6. วัตถุประสงค 
  เพ่ือคัดกรองผูเรียนและจัดกลุมผูเรียน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  คัดกรองผูเรียนและจําแนกผูเรียนทุกชั้นป 
2. จัดกลุมผูเรียนตามศักยภาพความสามารถ และ
ตามธรรมชาติของผูเรียน 

1. คัดกรองผูเรียนและจําแนกผูเรียนทุกคน  
ทุกชั้นป 
2.  จัดกลุมผูเรียนตามศักยภาพ ความสามารถและ
ธรรมชาติของผูเรียน 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.มีการคัดกรองผูเรียนและจําแนกผูเรียนทุกชั้นป 
2.ชวยใหครูท่ีปรึกษาไดกํากับดูแลและสงเสริม
ผูเรียนไดตามศักยภาพของผูเรียน 
 

1.มีการคัดกรองผูเรียนทุกชั้นป 
2.ครูท่ีปรึกษามีขอมูลการคัดกรอง ไดกํากับดูแล
และสงเสริมผูเรียนไดตามศักยภาพของผูเรียน 
  

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  - 
 10.1 ปญหา/อุปสรรค  
     - นักศึกษาบางคนกรอกแบบคัดกรองไมตรงกับความเปนจริง 
 10.2  แนวทางแกไขปญหา 
  - ครูท่ีปรึกษา ตรวจสอบ แนะนําใหนักศึกษาตอบแบบคัดกรองตามความเปนจริง และครู
ท่ีปรึกษาคัดกรองอีกครั้งจากขอมูลความจริงกอนจัดกลุม 
 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ปรับปรุงแบบคัดกรองผูเรียน 
 

      ลงชื่อ  นางสุณี กาญจนจันทร ผูรายงานผล   
    
 

 



78 

 

1. ช่ือโครงการ     การฝกอบรมและพัฒนาระบบการดูแลผูเรียนใหกับครูท่ีปรึกษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุณี กาญจนจันทร นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  

    และบุคลากรประจํางานครูท่ีปรึกษา 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม  2558  ถึง   กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  18,400  บาท  รายจายจรงิ  18,400  บาท 

6. วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาเขาใจบทบาทหนาท่ี วิธีการใหคําปรึกษา การชวยเหลือ และแกปญหาวัยรุน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  ครูท่ีปรึกษาทุกคนเขาใจบทบาทหนาท่ี วิธีการ
ใหคําปรึกษา การชวยเหลือและแกปญหาวัยรุน 
2.ครูท่ีปรึกษาสามารถดูแลใหคําแนะนําและมีความ 
เขาใจนักเรียนนักศึกษาเปนอยางดี 

1.ครูท่ีปรึกษาทุกคน เขาใจบทบาทหนาท่ี วิธีการ
ใหคําปรึกษา การชวยเหลือและการปญหาวัยรุน 
2.ครูท่ีปรึกษาสามารถดูแลใหคําแนะนําและมี
ความเขาใจนักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาไดเปน
อยางดี 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.ครูท่ีปรึกษาเขาใจบทบาทหนาท่ี วิธีการให
คําปรึกษา การชวยเหลือและแกปญหาวัยรุน 
2.ครูท่ีปรึกษาสามารถดูแลใหคําแนะนําและมี
ความเขาใจนักเรียนนักศึกษาเปนอยางดี 
 

1.ครูท่ีปรึกษาทุกคน เขาใจบทบาทหนาท่ี วิธีการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา การชวยเหลือ การแกปญหา
วัยรุน ไดเปนอยางดี 
2.ครูท่ีปรึกษาทุกคนสามารถดูแล แนะนํา และ
เขาใจนักเรียน นักศึกษาในท่ีปรึกษาเปนอยางดี  

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  - 
 10.1 ปญหา/อุปสรรค  
     - นักศึกษาบางคนยังบันทึกขอมูลไดไมเปนปจจุบัน 
 10.2  แนวทางแกไขปญหา 
  - ครูท่ีปรึกษา กระตุน และตรวจสอบการบันทึกสมุดประจําตัวเปนรายบุคคลอยางใกลชิด 
11. แนวทางการพัฒนาโครงการ  ในการอบรมครั้งตอไป จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการดูแล ให
คําปรึกษา แนะนํา ของครูท่ีปรึกษาท่ีเปนกรณีพิเศษ 
  

      ลงชื่อ  นางสุณี กาญจนจันทร ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ งานวางแผนและงบประมาณ 

2.  ผูรับผิดชอบนางสุวลี กุลฑล และนางอฏารัตน บุญมณี  งานวางแผนและงบประมาณ   
    ฝายแผนงานและความรวมมือ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ต.ค.-ธ.ค. 2557 ก.ย.-ต.ค. 2557 
สรุปผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 
2557 ต.ค.2557 ต.ค.  2557 
คําของบลงทุนป 2559 1-30 พ.ย.2557  14-15 พ.ย.2557 
รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
โครงการของสอศ. ม.ค. 2558-ก.ย.2558 ม.ค. –ก.ย. 2558 

 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 11,490 บาท รายจายจริง จํานวน 15,061 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
      เพ่ือใหงานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
2557  จํานวน  20  เลม 
7.2  จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  จํานวน  20  
เลม 
7.3  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณ  2556  จํานวน  20  เลม  
7.4  จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  
และสิ่งกอสราง  ปงบประมาณ  2558 
7.5  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7.1  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
2558  จํานวน  20  เลม 
7.3  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงาน 
ปงบประมาณ  2557  จํานวน  10  เลม  
7.4  จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตน  
ครุภัณฑ จํานวน 10 รายการ (พรอมจัดทํา
คุณลักษณะครุภัณฑ) ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
(พรอม ปร.4 และปร.5)  จํานวน  3  รายการ 
ปงบประมาณ  2559 และนํารายละเอียดเขาระบบ
คําของงบลงทุน 
7.5  จัดทําแผนการรับนักเรียนนักศึกษา  
ปการศึกษา 2559 
7.6  ประสานผูรับผิดชอบโครงการเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณ 
7.7 จัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณตาม
มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 7.8 โครงการตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ 2558 ประสานผูท่ีเก่ียวของรวมพิจารณา
จัดทํารายละเอียดประมาณการราคาคากอสราง 
(ปร.4, ปร.5) ตามรายการท่ีไดรับจัดสรร และนํา
รายละเอียดเขาระบบคําของบลงทุน 
7.9  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนฯท่ี
กําหนดและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7.10 ประสานคณะกรรมการดาํเนินโครงการ
เสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหได
มาตรฐานอาชีวศึกษา  จัดทําแผนงาน/โครงการ/
แตงตั้งคณะกรรมการ  รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ  จัดทําเอกสารการประเมินคัดเลือก
สถานศึกษาตามโครงการฯ เขารับการประเมิน/จัด
นิทรรศการเขารวมการคัดเลือกเปนสถานศึกษาท่ีมี
ผลงาน/นวัตกรรมท่ีเปนเลิศระดับภาค ภาคใต    
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดรับคัดเลือก
เปนสถานศึกษาท่ีผานการประเมินเพ่ือคัดเลือกเปน
สถานศึกษาท่ีมีผลงานตนแบบระดับภาค ภาคใต  
ผลการประเมินระดับ ดี  
7.11 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 
ออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษาในระบบ
ออนไลน จํานวน  3 ครั้ง และจัดทําเอกสารรูปเลม
พรอมCD จัดสง สตอ. 
7.12 รายงานการตรวจราชการตอผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  
7.13 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสอศ. 
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
7.14 รายงานขอมูลรายจายประจําข้ันต่ําและ
รายจายตามภาระผูกพันตามกฎหมาย ป 2559 
7.15 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย  
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
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เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 7.16 จัดทําขอมูลประกอบการประชุมเพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา 
7.17 รายงานกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณ 
อาชีวศึกษาท่ีดี 
7.18 จัดทําขอมูลจัดทําแผนปฏิบัติการสวัสดิการ
สังคมจังหวัดพัทลุง 
7.19 รายงานขอมูลงานศูนยบริการสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาพิการ(DSS Center) 
7.20 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสรางเสริม
ภาพลักษณท่ีดีของการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
7.21รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
7.22 รายงาน/บันทึกขอมูลโครงการผานโปรแกรม
ระบบติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด(ระบบPadme) 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

วิทยาลัยฯ มี แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาเปนแนวทางการบริหารงานและบริหาร
งบประมาณและสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

วิทยาลัยฯ มี แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาเปนแนวทางการบริหารงานและบริหาร
งบประมาณและสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
   โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค   

1) ภาระงานของงานวางแผนและงบประมาณ มีจํานวนมาก หลายครั้งใหจัดสงขอมูลหรือรายงาน
เรงดวนภายใน1-2 วัน  แตขอมูลท่ีใหจัดสงมีจํานวนมากและตองประสานกับผูบริหารและผูรับผิดชอบ
หลายคนซ่ึงมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการประสานและจัดพิมพ   

2) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  จะตองจัดทําตามข้ันตอนและ
แนวปฏิบัติของ สอศ.  ใชเวลาในการจัดพิมพมาก   
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  

1) ควรมีเจาหนาท่ีประจํางานวางแผนฯ 
2) ขอรับการสนับสนุนพนักงานพิมพจากงานบุคลากร 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ควรมีบุคลากรในการทํางานนี้มากกวานี้  และมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 

                                                                         ลงชื่อ  นางสุวลี  กุลฑล ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ การประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2558 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นางสุวลี  กุลฑล 
    2.2 งานวางแผนและงบประมาณ    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,000 บาท  รายจายจรงิ เงินบํารุงการศึกษา จํานวน   6,000 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน - บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือนําเสนอผลงานและผลการปฏบิัติงานของโครงการ ประจาํปงบประมาณ 2558 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
    6.2 เพ่ือนําขอมูลไปเปนแนวทางการพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1  ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลงานและผล
การปฏิบัติงาน รอยละ 80 ของจํานวนโครงการ
ตามแ ผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 255 8 
และโครงการท่ีไ ดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 
2558 

7 . 2  รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2558 และ
โครงการท่ีไ ดรับอนุมัติประจําป งบประมาณ 2558 
มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ รอยละ 91-100 

 

7.1  ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผ ลงานและผล
การปฏิบัติงาน รอยละ 94 ของจํานวนโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 
และโครงการท่ีไ ดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 
2558 

7 .2 รอยละ 94  ของจํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2558 และ
โครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2558 
มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการ รอยละ 94 

 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 2558 และโครงการท่ี

ไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2558 มีการ

นําเสนอผลงานและผลการปฎิบัติงาน 

รอยละ 94 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 2558 และโครงการท่ี

ไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2558 มีการ

นําเสนอผลงานและผลการปฎิบัติงาน 
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9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ผูรับผิดชอบการประเมินผลโครงการไมมีการประเมินผล  
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  แตงตั้งผูรับผิดชอบการประเมินผลท่ีมีความรับผิดชอบในการ
ประเมินผล 
       
                                                              ลงชื่อ นางสุวลี  กุลฑล ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ 1) เบญจวรรณ ชูสิริ    2) นายเมฆา ชาติกุล   3)  นายพิเชษฐ จินตสูต 
    2.2 งาน/แผนก ศูนยขอมูลสารสนเทศ  ฝาย แผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
1. นําเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัตงิบประมาณ 

ก.ย. - ต.ค. 2557 ก.ย. - ต.ค. 2557 

2. จัดซ้ือวัสดุ ตามท่ีไดรับการ
อนุมัตฯิ 

พ.ย. 2557 พ.ย. 2557 

3. รวบรวม จัดเก็บและ
ปรับปรุงขอมูลประเภทตาง ๆ 
ท่ีมีในระบบฐานขอมูลของ
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

4. ใหบริการขอมูลแกบุคลากร
และหนวยงานตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

5. ทําสรุปขอมูลสถานศึกษา
ประจาํปงบประมาณ 2557 
และปการศึกษา 2557 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

6. ปรับปรุงแกไขขอมูล
สารสนเทศในเว็บไซตของ
วิทยาลัย ใหเปนปจจุบัน  

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

7. ปฏิบัติงานดานศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา  

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

8. ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายในระหวาง
ปงบประมาณ  

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ต.ค. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

9.  สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ 

ก.ย. 2558 ก.ย. 2558 

 

4.  งบประมาณทีไดรับอนุมัติ จํานวน 7,000 บาท จายจริงจากเงินบํารุงการศึกษาจํานวน 3,966 บาท 
 

5.  วัตถุประสงคของโครงการ 
  เพ่ือใหศูนยขอมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนได อยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ  
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7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษา
ขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคาร
สถานท่ี  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน จังหวัด
พัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตาม
จํานวนขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 
2.  จัดทําสรุปขอมูลของสถานศึกษาจํานวน 1 ชุด 
3.  สรางความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูล
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 500 
คน  
4. ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพ่ือเผยแพร
ขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย  จํานวน 1 
เว็บไซต  
 

1.  รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษา
ขอมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภท  ท้ังในระบบ
คอมพิวเตอร ระบบแฟมเอกสารและจัดทํา
รายงานสรุปขอมูลสถานศึกษา 
2. จัดทําเว็บไซตของสถานศึกษา 
www.kasetpt.ac.th เพ่ือเผยแพรขอมูลและ
สารสนเทศ ของวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน 
3.  ดูแลการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดแก 
เครือขาย Moenet และ Uninet  
4.  สรางความตระหนักและดูแลการปรับปรุง
ขอมูลของนักศึกษาทุกคนในเว็บไซตของศูนย
กําลังคนอาชีวศึกษา  www.v-cop.net   
5.  รายงานขอมูลสถานประกอบการ เขาระบบ
ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net   
6.  ติดตามและจัดทํารายงานการประเมินผลการ
ดําเนินงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา       
7.  จัดทําขอมูลสารสนเทศใหแกหนวยงาน
ภายนอก ตามท่ีรับมอบหมายจากทางวิทยาลัย 
ตลอดปงบประมาณ 
 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนยขอมูล
สารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑชี้วัด  คือ มี
ความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนยขอมูล
สารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑชี้วัด  คือ มี
ความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

 

9.  โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค การหาขอมูล 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา การประสานงาน 
       

ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผูรายงานผล   
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1.  ชื่อโครงการ จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ 1) เบญจวรรณ ชูสิริ    2) นายเมฆา ชาติกุล   3)  นายพิเชษฐ จินตสูต 
    2.2 งาน/แผนก ศูนยขอมูลสารสนเทศ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
1. นําเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัตงิบประมาณ 

ก.ย. - ต.ค. 2557 ก.ย. - ต.ค. 2557 

2. จัดซ้ือครุภัณฑและวัสดุ 
ตามท่ีไดรับการอนุมัติฯ 

พ.ย. 2557 มิ.ย. 2558 

3. จัดทําระบบ พ.ย. – ธ.ค. 2557 
ม.ค. – ก.ย. 2558 

มิ.ย. – ก.ค. 2558 

4.  สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ 

ก.ย. 2558 ก.ย. 2558 

 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  50,000 บาท รายจายจรงิจากเงินบํารุงการศึกษา 45,000 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือจัดทําระบบ ระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ  ในการเขาใชงาน เครือขายอินเทอรเน็ต ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ ในการเขา
ใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง   

ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ ในการ
เขาใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตของบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง เปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   
 

การใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตของบุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง เปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550   
 

 

9.  โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค การหาขอมูล 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา การประสานงาน 

     ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผูรายงานผล   
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1.  ชื่อโครงการ จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสําหรับหองศูนยขอมูลสารสนเทศ 
2. 2.1 ผูรับผิดชอบ 1) เบญจวรรณ ชูสิริ     
    2.2 งาน/แผนก ศูนยขอมูลสารสนเทศ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
1. นําเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณ 

ก.ย. - ต.ค. 2557 ก.ย. - ต.ค. 2557 

2. จัดซ้ือครุภัณฑและวัสดุ 
ตามท่ีไดรับการอนุมัติฯ 

พ.ย. 2557 เม.ย. 2558 

3. ดําเนินการตามแผน พ.ย. 2557 เม.ย. 2558 
4.  สรุปผลการปฏิบัติตาม
โครงการ 

ก.ย. 2558 ก.ย. 2558 

 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จําวน 16,000 บาทรายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา 16,500 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศและระบบอุปกรณปดเปดเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ  

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. เครื่องปรับอากาศขนาด 10,000-13,000 บีทียู    
   1 เครื่อง 
2.  ระบบอุปกรณสําหรับปดเปดเครื่องปรับอากาศ 
    แบบอัตโนมัต ิ

1.  เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่หอ 
    อิมิเนนท 1 เครื่อง (14,500 บาท)  
2.  ระบบอุปกรณสําหรับปดเปด  
    เครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (2,000 บาท)  

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

อุปกรณเครือขายท้ังหมดใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีอายุการใชงานเหมาะสมและ
ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม   

อุปกรณเครือขายท้ังหมดใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีอายุการใชงานเหมาะสมและ
ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม   

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ.................95................................................................... 
    9.2  ผลการประเมินโครงการ......................................ดีมาก................................................................. 
    9.3 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต    50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค การหาขอมูล 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา การประสานงาน 

           ลงชื่อ  นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  ดร.สมพร  ดํายศ  และ ครูประจํางาน 
    2.2 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 10,000  บาท  รายจายจรงิ เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 8,525 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเก่ียวของกับดานโครงสรางการบริหารและดานการ
ปฏิบัติงาน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ 
 6.2 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7.2  มีคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
7.3  มีแผนปฏิบัตงิานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
7.4  มีคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
7.5 มีรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 5 ระดับ  

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุก

ระดับ โดยภาพรวม  ระดับดี 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  มีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ 
ระดับดีมาก 
8.2  สถานศึกษาผานการประเมินโดยตนสังกัด   

สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายใน โดย

หนวยงานตนสังกัด 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนวิธีของการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA  อยางตอเนื่องและมีสวนรวม         

                                                          ลงชื่อ ดร.สมพร  ดํายศ ผูรายงานผล 



89 

 

1.  โครงการ  สวนยางพารา 1 (ใหผลผลิต) 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบนายพงษศักดิ์  ชายะพันธ 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน 800,120 บาท รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 620,800 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 1,665,000  บาท  รายรับจริง 1,077,662  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (ใหผลผลิต) 
    6.2  เพ่ือเปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
    6.3  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะใหกับนักศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (ใหผลผลิต) 
พ้ืนท่ี 41 ไร 
7.2  ผลิตยางแผนดิบ และ/หรือน้ํายางสด จํานวน 
12,000 กิโลกรัม 

7.3  สวนยางพารา (ใหผลผลิต) อยูในสภาพดี 
สมบูรณ 
7.4  ยางแผนดิบ อยูในคุณภาพชั้น 1-3 

1. กําจัดวัชพืช ใสปุยบํารุงตนยางพารา พ้ืนท่ี 

168 ไร 

2.  ผลิตยางแผนดิบคุณภาพชั้น 1-3 น้ําหนัก 

23,449 กิโลกรัม 

3. นักศึกษาชั้น ปวส.1/2 (พืชศาสตร) เขาฝก

ปฏิบัติงาน จํานวน 20 คน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

น้ําหนักยางแผนดิบ 20,000 กิโลกรัม เปนเงิน 

1,665,000 บาท 

 น้ําหนักยางแผนดิบ 23,449 กิโลกรัม เปนเงิน 

1,072,662 บาท 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ราคาของผลผลิตยางพาราตกต่ํา           

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
       
                                                       ลงชื่อ นายพงษศักดิ์  ชายะพันธ ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  สวนยางพารา (ยังไมใหผลผลิต) 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักดิ์  ชายะพันธ 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 124,610 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 62,910 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน -  บาท  รายรับจริง  - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพ่ือปฏิบัติดูแลรักษาสวนยาง (ยังไมใหผลผลิต) 
     6.2  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษาและเกษตรกร 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (ยังไมใหผลผลิต)

พ้ืนท่ี 67 ไร 

2.  นักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะเก่ียวกับยางพารา 

จํานวน  20 คน 

1. กําจัดวัชพืช ใสปุยบํารุงตนยางพารา พ้ืนท่ี 67 

ไร 

2. นักศึกษาชั้น ปวส.1/2 (พืชศาสตร) ปฎิบัติงาน 

จํานวน  20 คน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ตนยางไดรับการดูแลรักษา ตนยางสมบูรณ ตนยางไดรับการดูแลรักษา ตนยางสมบูรณ 

 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค ไมมีแรงงานอยูประจํา 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  บันทึกขอระดมแรงงานจากวิทยาลัยฯเปนครั้ง ๆ ไป ใหนักศึกษาทีเรียน

ในรายวิชาการปลูกสรางสวนยางพาราปฏิบัติการใสปุย           

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
                                                       ลงชื่อ นายพงษศักดิ์  ชายะพันธ ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นายจรูญ  รงครัตน นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสดิ์  และนายทนง  แซเฮง 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 76,500 บาท  รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 139,510 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  50,000 บาท  รายรับจริง  68,274 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพ่ือผลิตปาลมน้ํามันสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือใชพ้ืนท่ีรกรางของวิทยาลัยฯ  ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 5.3  เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูของนักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีปลูก  จํานวน  
70  ไร 
7.2  รวมตนปาลมจํานวนท้ังหมด  1,540  ตน 
7.3  ผลผลิตปาลมน้ํามัน  30,000  บาท 
7.4 จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการ 

7.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีปลูก  จํานวน  
70  ไร 
7.2  รวมตนปาลมจํานวนท้ังหมด  1,540  ตน 
7.3  ผลผลิตปาลมน้ํามัน  30,000  บาท 
7.4 จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตาม
หลักการ 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ตนปาลมน้ํามันท่ีมีการเจริญเติบโตดี  จํานวน

ท้ังหมด  1,500  ตน 

ตนปาลมน้ํามันท่ีมีการเจริญเติบโตดี  จํานวน

ท้ังหมด  1,500  ตน 
 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
       
                                                       ลงชื่อ  นายทนง  แซเฮง  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ผลิตขาวสังขหยดพัทลุงอินทรีย 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายสมพร  ดํายศ     
    2.2 งานฟารมพืช  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 60,700 บาท  รายจายจรงิ เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 27,130 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 100,000  บาท  รายรับจริง  89,352 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพ่ือผลิตขาวสังขหยดพัทลุงและสรางรายไดใหกับสถานศึกษา 
 5.2  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใชสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา  
        5.3  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุงอินทรีย 
จํานวน 10 ตัน 
2.  ผลิตขาวพันธุสังขหยดพัทลุงตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

1. ผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุงอินทรีย 
จํานวน 8 ตัน 
2.  ผลิตขาวพันธุสังขหยดพัทลุงตามเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ผลผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุง จํานวน 
10 ตัน 
8.2 รายไดของสถานศึกษา จํานวน 100,000 บาท 
และมีแหลงเรียนรูตามเอกลักษณของสถานศึกษา 

8.1 ผลผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุง จํานวน 
8 ตัน ขาวเปลือกเมล็ดพันธุ 1.2 ตัน 
8.2 รายไดของสถานศึกษา จํานวน 89,352 บาท 
และมีแหลงเรียนรูตามเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค การบริหารจัดการน้ํา และการบริหารจัดการดิน 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  จัดทําแกมลิง  
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ปรับปรุงบํารุงดนิ  
       
                                                         ลงชื่อ ดร.สมพร  ดํายศ ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ผลิตขาวนาป 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ นายคัชชา  กาญจนจันทร   
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน 130,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 124,544 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  400,000 บาท  รายรับจริง 164,176  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการทํานาของนักศึกษาและเกษตรกร 
 5.2  เพ่ือประกอบธุรกิจการทําฟารมของวิทยาลัยฯ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ทํานา จํานวน 150 ไร และใหผลผลิตขาวเปลือกตอ

ไรระดับ 350 กิโลกรัม/ไร 

1. ขาวเปลือกสังขหยด 13 ตัน ๆ ละ 15,000 บาท 

2. ขาวขาว 27.36 ตัน ๆ ละ 6,000 บาท 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

รายไดจากการขายผลผลิต ขาวเปลือกสังขหยด 20 
ตัน ๆ ละ 18,000 บาท เปนเงิน 360,000 บาท 
ขาวขาว 30 ตันๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 
208,000 บาท 

ไดรับเงินจากการขายผลผลิตขาว จํานวน 164,176 

บาท 

 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1  ปญหา  ราคาขาวตกต่ํา 
     10.2   แนวทางแกไขปญหา  ปลอยเปนไปตามกลไกการตลาด         

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ปรับขนาดการผลิตใหนอยลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม   

2. ผูรับผิดชอบ  นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสดิ์   งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 35,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 34,988 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  50,000 บาท  รายรับจริง 58,080  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
   6.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแกนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ  
ชั้นเรียน 
   6.2  จัดทําแปลงสาธิตเพ่ือเผยแพรรูปแบบการเกษตรแผนใหมแกเกษตรกร ประชาชน ผูสนใจท่ัวไป 
   6.3  นักเรียน  นักศึกษา  ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. จัดเปนแปลงสาธิต  แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการเกษตรแกนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน  จํานวน  
200  คน 
2. นํารายไดสงวิทยาลัยฯ  ประมาณ  50,000  บาท 
3. เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 
4. นักเรียน  นักศึกษา  ใชเปนแหลงทํางานหารายได
ระหวางเรียน 

1.  ทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม พ้ืนท่ี 15 ไร 

ประกอบดวย กิจกรรมนาขาว  พืชผัก ยางพารา 

กิจกรรมพืชไรและกิจกรรมทําปุยหมักชีวภาพ 

2. นักศึกษาเรียนวิชาท่ีเก่ียวของและปฏิบัติจริงใน

แปลงสาธิต 

3. นํารายไดสงวิทยาลัยฯ 58,080  บาท 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ  ประมาณ 50,000  บาท 
2. จัดเปนแปลงสาธิต  แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการเกษตรแกนักศึกษาทุกระดับชั้นเรียน จํานวน 
200  คน 
3. เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 
4. เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพีย
ดานการเกษตรทฤษฎีใหมแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 

1.  นักศึกษาเรียนวิชาท่ีเก่ียวของ จํานวน 80 คน 

2.  สามารถนําสงรายไดเขาวิทยาลัยฯ เปนเงิน 
58,080  บาท 
3.นักศึกษาสามารถใชความรูดานเกษตรนํามา
ทํางานหารายไดระหวางเรียนในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค ราคาสินคาไมแนนอน ทําใหประมาณการรายรับอาจไมตรงตามเปาหมาย  
      10.2  ปรับปรุงและติดตามราคาสินคาสมํ่าเสมอ 
                                                             ลงชื่อ  นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสดิ์   ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ผลิตและรวบรวมพันธุไมประดับ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล   งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 15,790 บาท  รายจายจรงิ เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 16,225 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 70,000  บาท  รายรับจริง  52,100 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือผลิตและรวบรวมพันธุไมประดับชนิดตาง ๆ 
 6.2  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การฝกทักษะปฏิบัติสาขาพืชศาสตร 
 6.3 เพ่ือจําหนายเปนรายไดของนักศึกษาและสถานศึกษา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผลิตและรวบรวมพันธุไมประดับ ไดไมนอยกวา 50 
ชนิดจํานวน 2,000 กระถาง 
2. นักศึกษารวมโครงการฝกปฏิบัติ ฝกทักษะตางๆ 
จํานวน 300 คน 
3. มีรายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 50,000 บาท 

1. ผลิตไมประดับไดประมาณ 150  ชนิด 

2. นักศึกษาฝกทักษะปฏิบัติทักษะตาง ๆ ประมาณ 

200 คน 

3. บริการจัดสวนภายในวิทยาลัยและงานพิธีตาง ๆ 

จํานวน 25 ครั้ง มีรายไดนําสงวิทยาลัยฯ 52,100 บาท 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผลิตไมดอกไมประดับ ไมนอยกวา 100 ชนิด 
จํานวน 10,000 ตน  
2. จําหนายพันธไมดอกไมประดับ มูลคาประมาณ 
20,000 บาท 
3.  มีพันธุไมดอกไมประดับเพ่ือการฝกทักษะและใช
เปนแหลงเรียนรู 
4.  นกัศึกษารอยละ 80 ฝกปฏิบัติทักษะดานไม
ดอกไมประดับ 

1. ผลิตไมดอกไมประดับ ไมนอยกวา 150 ชนิด 
2. นักศึกษาฝกทักษะปฏิบัติทักษะตาง ๆ ประมาณ 
200 คน 
3.  บริการจัดสวนภายในวิทยาลัยและงานพิธี 

ตาง ๆ จํานวน 25 ครั้ง มีรายไดนําสงวิทยาลัยฯ 

52,100 บาท 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา  ไมมีรถบรรทุก  6 ลอ บริการและไมมีนักศึกษามาชวย  ถาหากจัดตรงเวลาเรียน 
เจาหนาท่ีเรือนเพาะชํามีภาระงานหลายอยาง 
    10.2 แนวทางแกไขปญหา ควรใหเจาหนาท่ีประจํางานเรือนเพาะจํา ไมควรมอบหมายงานอ่ืน ๆ มากเกินไป 

                                                               ลงชื่อ  นางสมนึก  รัตนวิมล    ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เล้ียงสุกรแบบครบวงจร 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางพรรณี ทองดีสุข และนายกรกริช แดงเอียด 
    2.2 งานฟารมสัตว    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน  150,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 117,279 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  234,000  บาท  รายรับจริง  279,395  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร  
 5.2 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับการเลี้ยงสุกร การผสมอาหารสัตว 
 5.3 เพ่ือผลิต สรางกิจนิสัยใหผูเรียนมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 5.4 เพ่ือเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเรียนรูโดยการทําโครงการ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. การผลิตแมพันธุสุกรสองสายเลือดจํานวน 4 ตัว 
2. เลี้ยงสุกรพอพันธุ จํานวน 1 ตัว เลี้ยงลูกสุกร
หยานม จํานวน 5 ครอก เลี้ยงสุกรขุนจํานวน 5 
รุนๆ ละ 8-10 ตัว 
3. จําหนายสุกรขุนไดจํานวน 40 ตัว   ไดเงิน
จํานวน 234,000 บาท 

1. เลี้ยงสุกรพอพันธุ 1 ตัว แมพันธุ 4 ตัว 

2. เลี้ยงสุกรขุน จํานวน  6 ตัว  

3. จํานวนสุกร 7 ตัวเปนเงิน  45,500 บาท 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. จําหนายสุกรขุนมีรายไดไมต่ํากวา 234,000 บาท 
2. นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะและ
ประสบการณในการเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 100 คน 

ผูเรียนไดฝกทักษะในการเลี้ยงสุกร จํานวน 50 คน 

และมีรายไดจากการจําหนายสุกร  279,395  บาท 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
       
                                                       ลงชื่อ นางพรรณี ทองดีสุข ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เล้ียงไกไขตอเนื่อง 1 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค    
    2.2 งานฟารม    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน 376,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 231,750 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  405,000  บาท  รายรับจริง 278,380  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพ่ือฝกทักษะดานการจัดการเลี้ยงไกไขของนักศึกษาและเกษตรกร  
    6.2  เพ่ือหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. เลี้ยงไกไข  จํานวน  500  ตัว 
2.  ผลิตไกไข  375  ฟองตอวัน 
3. นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไข  ฝกความ
อดทน  มุงม่ัน  อยางนอย  60  คน 

เลี้ยงไกไข  จํานวน  500  ตัว 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ไดไขไก  จํานวน  135,000  ฟอง 
2.  ขายไขไก ฟองละ 3.00 บาท เปนเงิน 405,000 
บาท 
3. นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไขอยางนอย  
60  คน 

มีรายไดจากการจําหนายไขไก   จํานวนเงิน 

278,380  บาท 

 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  น้ําไมไหล (ขาดน้ําบางชวงเวลา) ราคาไขตกต่ํา ไฟฟาดับ 
     10.2  ควรสรางท่ีเก็บน้ําสํารองไวใชเวลาขาดน้ํา 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   สรางท่ีเก็บน้ําสํารองไวใชเวลาขาดน้ํา และซอมแซมตาขายดานขาง
ของโรงเรือน 
 
       
                                                       ลงชื่อ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค   ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เล้ียงไกไข 2 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค    
    2.2 งานฟารม    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน 620,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 560,000 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 768,960  บาท  รายรับจริง 562,810  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพ่ือฝกทักษะดานการจัดการเลี้ยงไกไขของนักศึกษาและเกษตรกร  
     6.2  เพ่ือหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. เลี้ยงไกไข  จํานวน  890  ตัว 
2.  ผลิตไกไข  712 ฟองตอวัน 
3. นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไข  ฝกความ
อดทน  มุงม่ัน  อยางนอย  60  คน 

ดําเนินการเลี้ยงไกไข  จํานวน  890  ตัว 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ไดไขไก  จํานวน  236,320  ฟอง 
2. ขายไขไก ฟองละ 3.00 บาท เปนเงิน 768,960 
บาท 
3. นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไขอยางนอย  
60  คน 

มีรายไดจากการจําหนายไกไข  จํานวน 562,810  

บาท 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  น้ําไมไหล (ขาดน้ําบางชวงเวลา) ราคาไขตกต่ํา ไฟฟาดับ 
     10.2  ควรสรางท่ีเก็บน้ําสํารองไวใชเวลาขาดน้ํา 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   สรางท่ีเก็บน้ําสํารองไวใชเวลาขาดน้ํา และซอมแซมตาขายดานขาง
ของโรงเรือน 
       
                                                       ลงชื่อ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค   ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  โคเนื้อ 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นายประพันธ  บํารุงกิจดี     
    2.2 งานฟารม    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 19,680 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 10,000 บาท  รายรับจริงจํานวน 110,000  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 จัดการฟารมโคเนื้อเพ่ือผลิตลูกโคเนื้อออกจําหนาย 
 6.2  จัดการฟารมโคเนื้อเพ่ือเปนสถานท่ีฝกทักษะและประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน  นักศึกษา
และเกษตรกร 
 6.3  จัดการฟารมโคเนื้อเพ่ือใหมีสัตวทดลองสําหรับนักศึกษาจัดทําโครงงาน โครงการ และสิ่งประดิษฐ 
 6.4  ขุนโคเพ่ือจําหนายสรางรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ลูกโคเนื้อ  10  ตัว/ป เปนลูกโคเนื้อคุณภาพดี 
2.  นักเรียน  นักศึกษา  เกษตรกรเขาศึกษาดูงาน  ฝก
ทักษะ  และประสบการณ  จํานวน  20  คน 

1. ผลิตลูกโคเนื้อท่ีมีคุณภาพดี  

2. นักศึกษามีทักษะและประสบการณในการเลี้ยง

โคเนื้อ 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ไดลูกโค  จํานวน  10  ตัว 
2. ขายโคได 10 ตัวๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 
100,000 บาท 
3. นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงไกไขอยางนอย  
20  คน 

1. ผลิตลูกโคเนื้อ  10 ตัว 

2. นักศึกษาฝกทักษะดานโคเนื้อ จํานวน  20  ตัว 

3. ขายโคเนื้อ 4 ตัว  เปนเงิน  110,000  บาท 

 

9.   การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค  ไมมีหญาสดเพียงพอ 
      10.2   แนวทางแกไขปญหา  การทําแปลงหญาควรจัดใหมีคนรับผิดชอบในการทําแปลงหญา 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดซ้ือพอพันธุใหมเพ่ือยกระดับสายเลือด 
       
                                                       ลงชื่อ นายประพันธ  บํารุงกิจดี  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  โคนม 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นายอรรถพร ศรีเปารยะ   
    2.2 งานฟารม    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน  23,996 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  -  บาท  รายรับจริง  4,300  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาไดเรียนรู 
 6.2  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน 
 6.3  เพ่ือหารายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. และลูกโคนม 
2.  นักเรียน  นักศึกษา  เกษตรกรเขาศึกษาดูงาน  ฝก
ทักษะ  และประสบการณ  จํานวน  20  คน 
3. นักเรียน  นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตโคนม  
มีคุณลักษณะอดทน  มุงม่ัน  สูงาน 

จําหนายน้ํานมดิบ ไดรับเงิน  4,300  บาท 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงโคนม  20  คน นักศึกษาไดฝกทักษะการเลี้ยงโคนม  20  คน 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายอรรถพร ศรีเปารยะ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ผสมอาหารเพ่ือเล้ียงสัตว  

2.  ผูรับผิดชอบ  นางพรรณี ทองดีสุข งานฟารม   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน 200,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  119,903 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  - บาท  รายรับจริง   -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือเปนการลดตนทุนดานการเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ สุกรปา และไกพ้ืนเมือง  ใหไดรับสารอาหาร
อยางเพียงพอ 
 6.2  เพ่ือเปนการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
 6.3  ผูเรียนไดฝกทักษะและประสบการณในการผสมอาหารสัตว 
 6.4  ใชเครื่องผสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผสมอาหารเลี้ยงโคนมท่ีมีโภชนะครบถวนตาม
ความตองการ จํานวน  20  ตัว  โคเนื้อ  จํานวน  32  
ตัว สุกรพันธุ จํานวน 5 ตัว สุกรปา จํานวน 30 ตัว 
ไกพ้ืนเมือง จํานวน 70 ตัว 
2.  ผูเรียนไดฝกทักษะและเกิดประสบการณในการ
ผสมอาหาร และสามารถนําไปประกอบอาชีพได
จํานวน  150  คน  

1. ผสมอาหารเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม จํานวน 

12,000 กก. คิดเปนเงิน 139,144.10 บาท เฉลี่ย 

กก.ละ  11.59 บาท 

2. นักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะในการผสม

อาหารสัตว จํานวน 76 คน 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผสมอาหารโคนม โปรตีน 18% จํานวน 3,380 
กิโลกรัม ผสมอาหารโคเนื้อ โปรตีน  16%  จํานวน 
5,000 กิโลกรัม อาหารสุกรพันธุ มีโปรตีน 16% 
จํานวน 2,720 กิโลกรัม และอาหารไกพ้ืนเมือง 
โปรตีน 16%   จํานวน 1,800 กิโลกรัม 

1. ผสมอาหารเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม จํานวน 

12,000 กก.  

2. นักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะในการผสมอาหาร

สัตว จํานวน 76 คน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหาอุปสรรค เครื่องผสมอาหารชํารุด รื้อหลังคาหรือซอมหลังคาโรงผสมอาหาร 
      10.2  แนวทางแกไข  ซอมเครื่องผสมอาหารสัตว , ผสมอาหารดวยมือในชวงท่ีเครื่องผสมอาหารสัตวเสีย           
       
                                                       ลงชื่อ  นางพรรณี ทองดีสุข  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  อัดฟอนฟาง 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นายประพันธ บํารุงกิจดี 
    2.2 งานฟารม    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 21,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 16,000 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน -  บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1  เพ่ือใหโคนม-โคเนื้อมีอาหารหยาบกินตลอดป 
 6.2  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ไดฟางอัดฟอน  5,000  ฟอน 
2.  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน 
3. นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตอาหาร
หยาบ  มีคุณลักษณะอดทน มุงม่ัน สูงาน 
4.  มีอาหารหยาบแหงท่ีมีคุณภาพไวกินตลอดป 

1. ไดฟางอัดฟอน  4,000  ฟอน 
2.  นักเรียน  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน 
3. นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตอาหาร
หยาบ  มีคุณลักษณะอดทน มุงม่ัน สูงาน 
4.  มีอาหารหยาบแหงท่ีมีคุณภาพไวกินตลอดป 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ไดฟางอัดฟอน จํานวน 5,000 ฟอน    
2. นักเรียน นักศึกษาไดศึกษาการทําฟางหมัก 
จํานวน 20 คน 

1. ไดฟางอัดฟอน จํานวน 4,000 ฟอน    
2. นักเรียน นักศึกษาไดศึกษาการทําฟางหมัก 
จํานวน 20 คน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ   นายประพันธ บํารุงกิจดี  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดินท่ีมีตอการเจริญเติบโตและ 
                ผลผลิตของขาวคุณลักษณะพิเศษ 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  ดร.สมพร  ดํายศ 
    2.2 งาน    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  9,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 6,160 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  -  บาท  รายรับจริง  - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 5.1  เพ่ือศึกษาการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดินท่ีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวคุณลักษณะพิเศษ 
 5.2 เพ่ือเปรียบเทียบการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดินท่ีมีตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขาวคุณลักษณะพิเศษ 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. มีองคความรูในการใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย
ตามคาวิเคราะหดินท่ีมีตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขาวคุณลักษณะพิเศษ    
2. การใสปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย ตามคาวิเคราะห
ดินท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวได
สอดคลองกับลักษณะดินนาและปริมาณธาตุอาหาร
ในดินนา 

การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามวิเคราะหดิน

ตางกันมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ขาวไรซเบอรี่แตกตางกันทางสถิติ 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

คําแนะนําการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคา

วิเคราะหดินสําหรับการปลูกขาว 

คําแนะนําการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคา

วิเคราะหดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวในชุด

ดิน ต.ควนมะพราว อ.เมือง จ.พัทลุง 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ใหพัฒนาการวิจัยในลักษณะนี้สําหรับขาวพันธุอ่ืน ๆ ท่ีนิยมปลูกใน
เชิงพ้ืนท่ี เชน ขาวสังขหยดพัทลุง ขาวเล็บนก ฯลฯ 
 

                                                       ลงชื่อ  ดร. สมพร  ดํายศ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  การผลิตไกพ้ืนเมือง  (ไกคอลอน) 

2. ผูรับผิดชอบ  นายพล  รัตนอุบล  งานฟารม   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  50,400บาท  รายจายจรงิเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 5,000 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  - บาท  รายรับจริง  7,200 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนนักศึกษา 
     6.2  เพ่ือหารายได 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. แมไก  80 ตัว พอพันธุ  20 ตัว  ผลิตลูกไกได 500 

ตัว/ป 

2. นักศึกษาไดฝกทักษะในการเลี้ยงและการฟกไข 

3. ฝกนักศึกษาใหมีนิสัยตรงตอเวลา ความอดทน 

มุงม่ันและสูงาน 

1. เลี้ยงแมไก 80 ตัว แมไกตาย 4 ตัวเหลือ 76 ตัว 

ไดลูกไก 90 ตัว ขายลูกไก 90 ตัว ๆละ 20 บาท

เปนเงิน 1,800  บาท  

2. ชําแหละฝกทักษะ อกท.ระดับภาค 10 ตัว 

3. ขายแมไกและพอไก 54 ตัว ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 5,400 บาทรวม รายไดท้ังหมด 7,200 บาท 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ลูกไก จํานวน 2,000 ตัว ๆละ 30 บาท เปนเงิน 

60,000 บาท ขายมูลไก จํานวน 60 กระสอบ ๆ 

ละ 30 บาทเปนเงิน 1,800 บาท 

2. นักศึกษาเรียนรูการเลี้ยงไก การทําวัคซีนและ

การฟกไข จํานวน 100 คน 

ผลิต ลูกไก 90 ตัว ขายลูกไก 90 ตัว ๆละ 20 บาท

เปนเงิน 1,800  บาทขายแมไกและพอไก 54 ตัว ๆ 

ละ 100 บาท เปนเงิน 5,400 บาทรวม รายได

ท้ังหมด 7,200 บาท นักศึกษาเรียนรูการเลี้ยงไก 

การทําวัคซีนและการฟกไข จํานวน 26 คน 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1  ปญหา/อุปสรรค แมไกและพอไกอายุมากแลวไมคอยวางไขและผสมไมติด  
     10.2  แนวทางแกไขปญหา จําหนายพอแมพันธุไก และจัดซ้ือพอแมพันธุไกคอลอนใหม จํานวน 36 ตัว           

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดซ้ือพอแมพันธไกคอลอนใหม  
      
                                                       ลงชื่อ  นายพล  รัตนอุบล  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  อนุรักษพันธุกรรมพืช 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร     ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน  200,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท   

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  - บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพ่ืออนุรักษหมอขาวหมอแกงลิงพันธุแท 
     6.2  เพ่ือพัฒนาพันธุกรรมหมอขาวหมอแกงลิงลูกผสม 
     6.3  เพ่ือเพาะขยายพันธลูกผสมท่ีมีจุดเดนเปนการคา 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ลูกผสมพันธุไทย  8 สายพันธุ 

2. ลูกผสมไทยกับ พันธุตางประเทศ จํานวน 10 

สายพันธุ 

1. ไดลูกผสมสายพันธุไทย 14 สายพันธุ 

2. ไดลูกผสม 18 สายพันธ 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ลูกผสมพันธุไทย  8 สายพันธุ 

2. ลูกผสมไทยกับ พันธุตางประเทศ จํานวน 10 

สายพันธุ 

1. ไดลูกผสมสายพันธุไทย 14 สายพันธุ 

2. ไดลูกผสม 18 สายพันธ 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    9.1  ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ  5  และผลการประเมินโครงการระดับดีมาก 
    9.2  โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1  ปญหา/อุปสรรค  เชื้อราเขาทําลายในชวงเพาะเมล็ด 
     10.2  ใชเชื้อไตรโลเดอรมา ปองกันและกําจัด  

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เก็บรวบรวมไมพ้ืนเมืองและไมใกลสูญพันธุเพ่ิมรวมท้ังสัตวใกลสูญ
พันธุดวย 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  เลี้ยงสุกรขุนเพ่ือจําหนาย 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นางพรรณี  ทองดีสุข  นายกรกริช  แดงเอียด 
    2.2 งานฟารม    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี 20 เมษายน  2558  ถึง  30  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัต ิจํานวน 808,420 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน  409,819 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 555,000  บาท  รายรับจริง  185,121  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร     
     6.2  เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับการเลี้ยงสุกรขุน 
     6.3  เพ่ือผลิตสรางกิจนิสัยใหมีความอดทน มุงม่ันสูงานและรูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม  
     6.4  เพ่ือเปนการสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาเรียนรูโดยการทําโครงการ 
     6.5  เพ่ือเปนการหารายได 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. เลี้ยงสุกรขุน จํานวน 5 รุน ๆ ละ 30 ตัว 150 ตัว 

2. จําหนายสุกรขุนไดจํานวน 150 ตัว จํานวนรุนละ 

185,000 บาท เปนเงิน 370,000 บาท  

1. จําหนายสุกรขุน ได 1 รุน เปนเงิน 185,121 บาท 

2. กําลังเลี้ยงสุกรขุน จํานวน 66 ตัว น้ําหนัก 40-50  

กก. จํานวน 30 ตัว น้ําหนัก 30-40 กก. จํานวน 36 

ตัว คาดวาจะจําหนายได 30 พฤศจกิายน  2558 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. จําหนายสุกรได 150 ตัว 

2. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณการ

เลี้ยงสุกร จํานวน 120 คน 

 

1. จําหนายสุกรขุน จํานวน 28 ตัวเปนเงิน 

185,121 บาท  กําลังเลี้ยง จํานวน  66 ตัว 

2. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณการ

เลี้ยงสุกร จํานวน 47 คน 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  เริ่มทําโครงการวันท่ี 20 เมษายน 2558 เนื่องจากขาดคนเลี้ยงสุกร 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  โดยการยืดระยะเวลาของโครงการไปเสร็จสิ้น วันท่ี 30 พ.ย. 2558            
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ตองทําโครงการไวลวงหนา ไมใชมาเริ่มทํากลางปงบประมาณ 
      
                                                       ลงชื่อ นางพรรณี  ทองดีสุข ผูรายงานผล 
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1.  ชื่อโครงการ สรางพลังขับเคลื่อนปแหงการสรางคุณคาศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ  
                    พ.ศ. 2558  (ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
                    อาชีวศึกษา) 
2. 2.1 ผูรับผิดชอบ 1) เบญจวรรณ ชูสิริ    2) นายอํานวย เอียดเฉลิม 
    2.2 งาน/แผนก ศูนยขอมูลสารสนเทศ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

     กิจกรรม ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผน ระยะเวลาท่ีปฏิบัติจริง 
1. นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณ 

มิ.ย. 2558 มิ.ย. 2558 

2. จัดซ้ือวัสดุ ตามโครงการ มิ.ย. – ก.ค. 2558 มิ.ย. – ก.ค. 2558 

3. ทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธการใช

งานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา สําหรับ

สถานประกอบการ  

มิ.ย. – ก.ค. 2558 มิ.ย. – ก.ค. 2558 

4. เยี่ยมสถานประกอบการ ก.ค. – ส.ค. 2558 ก.ค. – ส.ค. 2558 

5. ดําเนินการสํารวจขอมูลตาม

เปาหมายท่ี 7.1.3  

ก.ค. – ส.ค. 2558 ก.ค. – ส.ค. 2558 

6. ดําเนินการสํารวจขอมูลตาม

เปาหมายท่ี 7.1.4 โดยเดินทางไป

ติดตอกับสถานประกอบการในพ้ืนท่ี 

ก.ค. – ส.ค. 2558 ก.ค. – ส.ค. 2558 

7. ปรับปรุงการทํางานของระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตในสถานศึกษา  

ก.ค. – ส.ค. 2558 ก.ค. – ส.ค. 2558 

8. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ ก.ย. 2558 ก.ย. 2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 30,000 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาใชงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา (www.v-
cop.net)      
 6.2  เพ่ือสงเสริมใหสถานประกอบการในพ้ืนท่ีเขาใชงานระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
 6.3  เพ่ือสงเสริมการมีงานทําของนักเรียนนักศึกษารวมกับสถานประกอบการในพ้ืนท่ี   

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1.  มีสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธการใชงานศูนย 
    กําลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)    
    สําหรับสถานประกอบการ จํานวนไมนอยกวา  
    500 แผน  
2.  เยี่ยมสถานประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือ 

1. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  “สถาน 
    ประกอบการหาคน”  จํานวน 1,000 แผน 
2. จัดทําคูมือการใชระบบงานศูนยเครือขาย 
    กําลังคนอาชีวศึกษา จํานวน 500 เลม 
3.  จัดกิจกรรมความรวมมือกับสถาน 

http://www.v-cop.net/
http://www.v-cop.net/
http://www.v-cop.net/
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    ประชาสัมพันธการใชงานศูนยกําลังคน 
    อาชีวศึกษาอยางนอย 10 แหง ข้ึนไป 
3.  มีแบบสํารวจขอมูลการฝกงานและการมีงานทํา 
    ของนักเรียน นักศึกษาและศิษยเกาของ 
    สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 ไม 
    นอยกวา 3 ราย 
4.  มีแบบสํารวจขอมูลความตองการแรงงานของ 
    สถานประกอบการในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 3 แหง 
5.  ปรับปรุงการทํางานของระบบเครือขาย 
    อินเตอรเน็ตในสถานศึกษา 2 เครือขาย 

    ประกอบการเพ่ือสงเสริมการมีงานทําของ 
    นักเรียนนักศึกษาและศิษยเกาของ 
     สถานศึกษา จํานวน  11 สถานประกอบการ 
4.  เก็บแบบสํารวจขอมูลการฝกงานและการมี 
    งานทําของนักเรียนนักศึกษาและศิษยเกาของ 
    สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
    จํานวน 5 ราย 
5.  เก็บแบบสํารวจขอมูลความตองการแรงงาน 
    ของสถานประกอบการในพ้ืนท่ี จํานวน 11  
    แหง 
6.  ปรับปรุงการทํางานของระบบเครือขาย 
    อินเตอรเน็ตในสถานศึกษา 2 เครือขาย 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

การบริหารจัดการและการใชงานศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา (www.v-cop.net)  มีประสิทธิภาพดี
และมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีข้ึนไป 

การบริหารจัดการและการใชงานศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา (www.v-cop.net)  มีประสิทธิภาพดี
และมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีข้ึนไป 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดบัคะแนนการประเมินผลโครงการ...................95................................................................ 
    9.2  ผลการประเมินโครงการ.......................................ดีมาก................................................................ 
    9.3 โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   - 
       
                                                       ลงชื่อ นางเบญจวรรณ  ชูสิริ ผูรายงานผล 
 

 

 

 

 

 

http://www.v-cop.net/
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1.  โครงการ  ศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะกรรมการศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  
    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  3-13  สิงหาคม  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 116,250 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณจํานวน 116,250 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพ่ือดําเนินการจัดตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพแกประชาชนในสถานศึกษา 
 6.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพประชาชนท่ีไมมีงานทํา ผูถูกเลิกจาง ผูกําลังอยูในขายเลิกจาง ผูสําเร็จการศึกษาท่ี
ยังไมมีงานทํา ไดมีความรู และประสบการณ จนเกิดทักษะความชํานาญ สามารถเปนผูประกอบการ สราง
รายไดใหกับครอบครัวได และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ดําเนินการฝกอบรม และบมเพาะอาชีพแกนักศึกษา 
จํานวน 2 รุน 
2.  ผูเขาอบรมเปนประชาชนท่ีไมมีงานทํา ผูกําลังอยูใน
ขายเลิกจาง ผูสําเร็จการศึกษาท่ียังไมมีงานทํา จํานวนรุน
ละ 25 คน รวมจํานวน 50 คน 
3. ผูเขารับการฝกอบรมอาชีพสามารถนําความรูไปใชใน
การสรางงาน สรางรายไดใหกับตนเอง ไมเปนภาระแก
ครอบครัวและสังคม 

ผูเขาอบรม จํานวน 25 คน สามารถจัด

ฝกอบรมตามหลักสูตร 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. พัฒนาองคความรู ทักษะวิชาชีพ แกประชาชน
กลุมเปาหมาย จํานวน 50 คน 
2. ประชาชนท่ีสนใจ มีความรู ทักษะอาชีพ คิดเปนรอย
ละ 80 หรือ จํานวน 40 คน 
3. สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการจัดศูนยฝกอบรม
อาชีพในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
ปงบประมาณ 2558 ไดประสบความสําเร็จ  

ประชาชนเขารับการอบรมอาชีพ  หลักสูตร 

75 ชั่วโมง จํานวน 25 คน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี           
       
                                                       ลงชื่อ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  สรางเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

2. ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะ 
    ศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  24-26 มีนาคม  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณ  จํานวน 30,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  อบรมอาชีพการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑเห็ดแกผูสนใจ 
     6.2   ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ประชาชนเขารับอบรมจาํนวน 20 คน สามารถ

สรางเสริมอาชีพการเพาะเห็ด จํานวน 10 คน 

มีผูเขาอบรม จํานวน 20 คน เพาะเห็ดเปนอาชีพ 

จํานวน 1 กลุม ๆ ละ 10 คน 

 
 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

อบรมการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด

จํานวน 20 คน 

สรางอาชีพได 10 คน 

มีผลสําเร็จตามท่ีคาดหวัง เกษตรกรรวมกลุม 

จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 5 คน เพาะเห็ดเพ่ือจําหนาย

และบริโภคในครวัเรือน 
 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
       
                                                       ลงชื่อ  นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียน 

2. ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะ 
    งานสงเสริมผลิตผลการคา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  21,22, 26  กันยายน  2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 100,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพ่ือฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาใหมีศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการ  
     6.2  เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนนักศึกษาผูตองการหารายไดระหวางเรียน  
     6.3  เพ่ือตอยอดโครงการ OCOP ของสถานศึกษา 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ตอยอดธุรกิจเดิมคือผลิตขาวสังขหยดตรา

อารมณดี 

2. ตอยอดโครงการน้ําดื่มไทรงาม 

3. สรางธุรกิจใหม คือเครฟขาวสังขหยด 

4. แปรรูปขาวสังขหยดเปนแปงและทําขนม

ดอกจอกขาวสังขหยด 

1. ตอยอดธุรกิจเดิมคือผลิตขาวสังขหยดตรา

อารมณดี 

2. ตอยอดโครงการน้ําดื่มไทรงาม 

3. สรางธุรกิจใหม คือเครฟขาวสังขหยด 

4. แปรรูปขาวสังขหยดเปนแปงและทําขนม

ดอกจอกขาวสังขหยด 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีศักยภาพ

และเขาใจในการเขียนแผนธุรกิจ 

2. มีแผนธุรกิจเพ่ิมข้ึนอยางนอย จํานวน 2 แผน 

สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย ประสบ

ความสําเร็จตามแผนงานท่ีวางไว 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  นักเรียนนักศึกษาสวนใหญยังไมคอยกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม การ
เขียนแผนธุรกิจและโครงการนักเรียนยังมีความคิดวายาก    
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ฝกใหนักเรียนเขียนโครงการมาก ๆ หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ และ
ความเขาใจในการเขียนโครงการและแผนธุรกิจ         
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ควรใหนักเรียนนักศึกษาฝกฝนการเขียนโครงการในรายวิชาท่ีเรียน
โดยเริ่มจากงาย ๆ กอน เพ่ือลดความเครียดและไมทําใหคิดวายากสําหรับนักเรียน 
       
                                                       ลงชื่อ  นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ดําเนินงานการเขาประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาฯ 

2. 2.1 ผูรับผิดชอบ  นายสมพร  ดํายศ และครูตามคําสั่งวิทยาลัยฯ 
    2.2 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี 1-31  สิงหาคม 2558 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 15,000 บาท  รายจายจรงิ เงินงบประมาณ  จํานวน 15,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพ่ือดําเนินงานการเขาประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดย

หนวยงานตนสังกัด จํานวน 7มาตรฐาน ผานตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

โดยหนวยงานตนสังกัด จํานวน  8มาตรฐาน ผาน

ตามเกณฑท่ีกําหนด ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 1.4 อยูสระ

ดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด 

สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายในการ

อาชีวศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัด แตตัวบงชี้ท่ี 

1.4 หนวยงานตนสังกัดตองวิเคราะหสาเหตุให

ขอเสนอแนะกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม 

สนับสนุนและรวมกับสถานศึกษาพัฒนา เพ่ือใหอยู

ในระดับคุณภาพตั้งแต “พอใช” ข้ึนไป โดยใหมี

การประเมินซํ้าในปถัดไป 
 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จก่ีเปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ดําเนินการตามผลการดําเนินงานจริง ตามขอ 8 
 
       
                                                       ลงชื่อ ดร.สมพร  ดํายศ ผูรายงานผล 
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