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งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 



คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินโครงการการประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  เปนผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มี วัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอผลงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และเพ่ือทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  ขอเสนอแนะและแนว
ทางการพัฒนา ของโครงการตาง ๆนําไปสูการปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร จัดการ   โดยดําเนินการในวันท่ี  24 กันยายน  2558 ณ หอง
ประชุมไทรงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

 งานวางแผนและงบประมาณไดรวบรวมผลการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัตงิานโครงการของ
ทุกฝาย ภาพรวมของการดําเนินโครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และไดรับความร วมมือจาก
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกทานเปนอยางดี  ขอขอบคุณในความรวมมือและ หวังวารายงานผล
การดําเนินโครงการฯ ฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาและในการดําเนินโครงการใน
ครั้งตอไป 
 
 

 งานวางแผนและงบประมาณ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 
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บทสรุป 
 

  โครงการการประชมุนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2558 มี
วัตถุประสงคโครงการเพ่ือนําเสนอผลงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง และเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ของโครงการตาง ๆนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายจํานวนโครงการท่ีนําเสนอผลงาน 
รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558  รับผิดชอบโดยงานวางแผน
และงบประมาณ 
    

การดําเนินการโครงการ ไดดําเนินการเม่ือวันท่ี 24  กันยายน  2558 ณ หองประชุมไทรงาม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีข้ันตอนดําเนินการท่ีสําคัญโดยรองผูอํานวยการฝายแตละฝายหรือผูแทนฝายนําเสนอ
ผลงานและผลการดําเนินงานโครงการของฝาย โดยดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
ดวยงานวางแผนและงบประมาณมีหนาท่ี จั ดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปงบประมาณ พ .ศ. 2558ตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใชเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน
โครงการประจําปงบประมาณ 2558เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดจัดทําโครงการการประชุมนําเสนอผลงาน
และผลการปฏิบั ติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2558 เพ่ือใหทุกฝายและทุกโครงการไดนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา  ตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ  และนําขอมูลไป
พัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหดีข้ึนตอไป โครงการ และรวมท้ัง การวางแผนจัดทําโครงการ
ครั้งตอไป 
 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 วัตถุประสงคของโครงการมีดังนี้ 
   1. เพ่ือนําเสนอผลงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
   2. เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ของโครงการ
ตาง ๆนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ .ศ. 2559และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 
   3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 
  4.  เพ่ือตองการรวมรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานใชในการจัดทําเอก สารสรุปผลปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
3. ขอบเขตของการดําเนินงานโครงการ 
  3.1 เปาหมายของโครงการ คือผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงาน รอยละ 80 ของ
จํานวนโครงการตามแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2558 และโครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 
2557   และรอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2558 และโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติประจําปงบประมาณ 2558  มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ รอยละ 91-100 
 3.2 ดําเนินงานโครงการในวันท่ี 24 กันยายน  2558  โดยใชสถานท่ี ณ  หองประชุมไทรงาม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ระหวางเวลา 09.00 น. -16.30 น. 
 3.3  ข้ันตอนการดําเนินการประธานท่ีประชุมโดยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
กลาวถึงท่ีมา ความสําคัญในการนําเสนอผลงานและวัตถุประสงคในการ จัดนําเสนอผลการดําเนินโครงการหัวหนา
งานวางแผนและงบประมาณนําเสนอภาพรวมแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2558  งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรและสรุปคาใชจายโครงการฝายตาง ๆ  ถัดจากนั้น แตละฝายนําเสนอโดยรองผูอํานวยการฝายหรือ
ตัวแทนฝาย นําเสนอโดยใชสื่อ PowerPoint หรืออ่ืน ๆตามกําหนดการ 



จ 
 

4. ผลการดําเนินโครงการ 
ผลการดําเนินโครงการการประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ 2558  ดังนี้ 
 1.  ผูเขารวมกิจกรรมโครงการนี้ จํานวน  57 คน  ประกอบดวย ผูบริหาร 4 คน  แผนกวิชาเกษตรศาสตร 
จํานวน 5 คน แผนกวิชาพืชศาสตร จํานวน 9 คน แผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 10 คน แผนกวิชาชางกลเกษตร 
จํานวน 6 คน แผนกวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 9 คน แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ 6 คนและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 5 คน  ไมเขารวมประชุมเนื่องจาก เดินทางไปราชการจํานวน 6 
คนและลาปวยจํานวน 1 คน จํานวนผูเขารวมคิดเปนรอยละ 89.07  
 2.ฝายแผนงานและความรวมมือ จํานวนโครงการท้ังหมด มี  22 โครงการ  นําเสนอผลงานโครงการ
จํานวน  18 โครงการ  คิดเปนรอยละ 82  ผูทําหนาท่ีนําเสนอครูเบญจวรรณ  ชูสิริ เลขานุการฝายแผนงานและ
ความรวมมือ โดย ใชโปรแกรมนําเสนอผลงาน และนําเสนอปากเปลาจํานวน 5 โครงการ  มีการนําเสนอปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา  จํานวน  11 โครงการ 
 3.  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จํานวนโครงการท้ังหมด มีจํานวน  31  โครงการ นําเสนอผลงาน
โครงการ จํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.78  ผูทําหนาท่ีนําเสนอ นายสุชาติ  ชูทวม  รองผูอํานวยการ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  โดยใชสื่อโปรแกรม Microsoft Office Word และรายละเอียดตาม เอกสาร
ประกอบการประชุม โดยนําเสนอรายชื่อโครงการท้ังหมดและโครงการท่ีนําเสนอ และนําเสนอโครงการแบงตาม
งานในฝาย งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติและจายจริง  ผลการดําเนินงานแตละโครงการ ปญหาและอุปสรรค ท่ีควบคุม
ได ขาด PDCA และปญหาท่ีควบคุมไมได เชน ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ชางชุมชนตองการจํานวน 7 คน แตหาได
จํานวน 4 คน สาเหตุมาจากทางอบต . ไมไดประชาสัมพันธ   ไมมีการนําเสนอปญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนาและไมมีการประเมินผลแตละโครงการ 
 4.  ฝายวิชาการ  จํานวนโครงการท้ังหมด มีจํานวน 38 โครงการ นําเสนอผลงานโ ครงการ จํานวน   36 
โครงการ คิดเปนรอยละ 97.74 ผูทําหนาท่ีนําเสนอ นายณัฐพงศ  สําแดง รองผูอํานวยการฝายวิชาการและ นาง
เปรมฤดี  ดํายศ   นักศึกษา  โดยใชสื่อโปรแกรม Microsoft Office Word และรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยมีการนําเสนอปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา ในบางโครงการ 
 5.  ฝายบริหารทรัพยากร  จํานวนโครงการท้ังหมด มีจํานวน 14 โครงการ นําเสนอผลงานโครงการ 
จํานวน 13 โครงการ ไมไดดําเนินการ จํานวน  1 โครงการ คิดเปนรอยละ  100  ผูทําหนาท่ีนําเสนอ นางอฏารัตน  
บุญมณี  เลขานุ การฝายบริหารทรัพยากร  นําเสนอขอมูลงบท่ีไดรับจัดสรรแตละโครงการและรายจายจริง 
ความสําเร็จของโครงการ ไมมีการนําเสนอขอมูลวัตถุประสงคและผลการดําเนินการแตละโครงการ เสนอปญหา
อุปสรรค จํานวน 4 โครงการ และแนวทางการพัฒนา/แกไขปญหาอุปสรรค จํานวน 2 โครงการ 
 6. นางเปรมฤดี  ดํายศ  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  เสนอแนะวา การดําเนินงาน
แตละโครงการควรนําวงจร PDCA  มาใช  เริ่มจาก P-Plan วางแผน โดย ชี้บงปญหา วิเคราะห สังเคราะห หา
แนวทางแกไขและวางแผน  D -Do ดําเนินงาน  ลงมือปฏิบัติ  C-Check การควบคุม การประเมินผล ควรมีการ
รายงานตอเนื่อง งานวางแผนและงบประมาณออกแบบการรายงานขอมูลโครงการ   โครงการของงานท่ีจัดซ้ือวัสดุ
เพียงอยางเดียว ใหฝายฯ โดยพัสดุฝายรวบรวมจัดซ้ือครั้งเดียว และ A-Act ปรับปรุง  โดยกําหนดมาตรฐาน 
ปรับปรุงและพัฒนา สรุปผล 



ฉ 
 

 7.  สรุปผลภาพรวมของการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโดยนางสุวลี  กุลฑล  หัวหนางาน
วางแผนและงบประมาณ ทําหนาท่ีแทนรองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือซ่ึงเดินทางไปราชการ ดังนี้  
   7.1 การนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของโครงการ จากท้ังหมด  จํานวน  115 โครงการ ไมได
ดําเนินการจํานวน  11 โครงการ ดําเนินการจํานวน 104  โครงการ  และรายงานผลการดําเนินงาน จํานวน 97 
โครงการ คิดเปนรอยละ 94 
 7.2 การนําเสนอผลงานภาพรวม ผลการดําเนินงานไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการท่ีเขียนไว  เชน ฝายบริหารทรัพยากร ไมมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน มีเฉพาะขอมูลรายจาย  
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ขาดการประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความจําเปนจะตอง
ประเมินผลโครงการ ไมมีโครงการใดท่ีระบุปญหาอุปสรรคและไมมีแนวทางแกไขปญหา  ฝายแผนงานและความ
รวมมือ  หลายโครงการนําเสนอรายรับไมตรงกับขอมูลรายรับของงานวางแผนและงบประมาณ ผลการดําเนินงาน
ของโครงการต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว สืบเนื่องจาก ราคาสินคายางพารา ขาว ไข ตกต่ํา    การใชเวลาในการ
นําเสนอผลงาน  ฝายวิชาการ ใชเวลาในการนําเสนอมากกวา 1 ชั่วโมง 15 นาที  และฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาใชเวลาในการนําเสนอ นอยกวาท่ีกําหนด 
 

5. สรุปคาใชจายของโครงการ 
 คาใชจาย ท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 8,000 บาทคาใชจ ายจริง  จํานวน 6,000 บาทประกอบดวย คาอาหาร
กลางวัน จํานวน 1 ม้ือ จํานวน 57 คน  ๆ 50 บาท เปนเงิน 2,850 บาทและคาอาหารวาง จํานวน 2 ม้ือ จํานวน 
57 คน ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 2,850 บาท รวมเปนเงิน 5,700 บาท(หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
 

6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ดานประสิทธิผล จํานวน  
115 โครงการ ไมไดดําเนินการจํานวน  11 โครงการ ดําเนินการจํานวน 104  โครงการ  และรายงานผลการ
ดําเนินงาน จํานวน 97 โครงการ คิดเปนรอยละ 94 และ บางโครงการการรายงานผลการดําเนินงานยังไมมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายตามโครงการท่ีกําหนดไว 

6.2 ปญหาอุปสรรค   ขาดการประเมินผลโครงการ  และขอเสนอแนะ  การนําเสนอผลงานในปตอไปควร
กําชับใหผูรับผิดชอบนําเสนอโครงการใหสอดคลองกับโครงการท่ีระบุตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป และ ควรมี
การประเมินผลโครงการ   
 



แบบฟอรมโครงการประจําปงบประมาณ 2558 

1.  ชื่อโครงการ  การประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2557 
2.  ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/มาตรฐานการศึกษา/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีสอดคลองกับรายละเอียดท่ีเก่ียวของ และกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมขอ 2.4และ
2.5) 
 2.1  นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร ฯ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    (   )  1. ดานการเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 
    (   )  2. ดานการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
    ( )  3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
    ()  4. ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 2.2  พันธกิจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
      ()  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวเกษตร ใหมีสมรรถนะอาชีพ   เปนคนดี  มีคุณธรรมและ
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
     ()  2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตรสูชุมชนและผูดอยโอกาสอยางมีคุณภาพ   
    ()  3. พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือบริการวิชาการ ทักษะวิชาชีพเกษตรสูชุมชน 
     ()  4. สงเสริม พัฒนาผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือนําองคความรู พัฒนา
และบริการชุมชน 

2.4  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
(   )  มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   ตัวบงชี้ท่ี............... 
(   )  มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ท่ี............... 
()  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบงชี้ 3.1, 3.2,3.9 และ3.11 
(   )  มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ตัวบงชี้ท่ี............... 
(   )  มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  ตัวบงชี้ท่ี..............      
(   )  มาตรฐานท่ี 6 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ตัวบงชี้ท่ี..............      

3.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกรียงศักดิ์  มวงนอย  นางสุวลี กุลฑล และนางอฏารัตน บุญมณี     
      งานวางแผนและงบประมาณ   ฝายแผนงานและความรวมมือ  
4.  ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
5.  หลักการและเหตุผล   
 ดวยงานวางแผนและงบประมาณมีหนาท่ี จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและ
โครงการ  การใชเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2557เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
จึงไดจัดทําโครงการการประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2557 เพ่ือให
ทุกฝายและทุกโครงการไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา และนําขอมูลไปพัฒนางานและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหดีข้ึนตอไป  
 
6.  วัตถุประสงค  
   6.1  เพ่ือนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของโครงการ ประจาํปงบประมาณ 2557 ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
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    6.2  เพ่ือนําขอมูลไปเปนแนวทางการพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยพัีทลุง 
7.  เปาหมาย (ผลผลิตและตัวชี้วัด)  
 7.1  เชิงปริมาณ 
   7.1.1   ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงาน รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2557 และโครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2557 
   7.1.2  รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 และโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติประจําปงบประมาณ 2557  มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการ รอยละ 91-100 
  7.2  เชิงคุณภาพ 
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 2557 
 

8.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

9.  แผนปฏิบัติงาน/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ป 2557 ป 2558 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. นําเสนอผลงานและผลการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ 

             

2. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ              
 
10.  คาใชจาย : ดังรายละเอียดท่ีแนบ 

หมวดรายจาย 
จํานวน 
รายการ 

จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

งบประมาณ อุดหนุน บํารุงการศึกษา 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      
    -  คาตอบแทน      
    -  คาใชสอย      
    -  คาวัสด ุ 3   8,000  
                                รวม 3   8,000  
                           รวมท้ังส้ิน    8,000  

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 11.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวชี้วัดผลผลิต 
        รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 และโครงการท่ีไดรับ
อนุมัติประจําปงบประมาณ 2557  มีการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงาน 
 11.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวชี้วัดผลลัพธ 
               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีการสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป 2557  
12.  การติดตามและประเมินผล 
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       12.1  การติดตาม  ตามแผนปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
       12.2  การประเมินผล  รายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 
 
                                                                             ลงชื่อ....................................... ผูเขียนโครงการ 
                                                                                      (นางสุวลี  กุลฑล) 
 
 
 
                                                                             ลงชื่อ........................................ผูตรวจโครงการ 
                                                                                    (นายเกรียงศักดิ์  มวงนอย) 
                                                                            รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
 
         ความเห็นผูอํานวยการฯ 
                (   )    อนุมัติ 
                (   )    ไมอนุมัติ  เพราะ .................................................................................................... 
                                                                         
                                                                          ลงชื่อ .............................................................. 
                                                                                    (นายวิกรม  พงศจันทรเสถียร) 
                                                                        ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 
 
 
                                      /รายละเอียด..... 
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รายละเอียดคาใชจายประกอบโครงการ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวน หนวยละ จํานวนเงิน 

 ตอบแทน    
     

     

 ใชสอย    

     

 วัสดุ    
1. คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ 60 คน 50 3,000 
2. คาอาหารวาง  2 ม้ือ 60 คน 50 3,000 
3. คาเอกสารและวัสดุอุปกรณ ของรางวัลการประชุม   2,000 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 รวมท้ังสิ้น   8,000 
 

 

หมายเหตุ     
เขียนรายการแยกตามคาใชจายโดยเรียงลําดับดังนี้ 
1.  คาตอบแทน    2.  คาใชสอย  3.  คาวัสดุ   

   



กําหนดการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 2558 
วันพฤหสับดทีี่  24  กันยายน  2558 

 ณ หองประชมุไทรงาม 
----------------------- 

เวลา 09.00-09.10 น. ประธานท่ีประชุมแจงวัตถุประสงคในการจัดประชุม 

เวลา 09.10-09.20 น. หัวหนางานวางแผนและงบประมาณนําเสนอภาพรวม 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558  

                               งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และสรุปคาใชจายโครงการตาง  ๆ 

เวลา  09.20-10.30 น. ฝายแผนงานและความรวมมือนําเสนอผลงานและผลปฏิบัติงานฯ 

เวลา  10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา  10.45-12.00 น. ฝายวิชาการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานฯ 

เวลา  12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  13.00-14.30 น. ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานําเสนอผลงาน 
                                 และผลการปฏิบัติงานฯ 

เวลา  14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา  14.45-16.00 น. ฝายบริหารทรัพยากรนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานฯ 

เวลา  16.00-16.30 น. สรุปผลนําเสนอผลงานและผลปฏิบัติงานฯโดยรองผูอํานวยการ 
                   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

********************* 
 
 

หมายเหต ุ กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 



การประชุมนําเสนอผลงานและ

ผลการดําเนินโครงการประจําป 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558



วัตถุประสงค

1. เพื่อนําเสนอผลงานและรวบรวมผลการปฏบิตัิงานโครงการตาม

แผนปฏิบตัริาชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพีัทลุง

2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  ขอเสนอแนะและ

แนวทางการพฒันา ของโครงการตาง ๆ นําไปสูการปรับปรุง

แผนปฏิบตัริาชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ



วัตถุประสงค

3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจําปเพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดทํา

แผนปฏิบตัริาชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559

4.  เพื่อตองการรวมรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานใชในการจัดทํา

เอกสารสรุปผลปฏบิัติงานตามแผนปฏบิัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558



รายรบั

รายรับรวม  13,874,790.50  บาท

ประกอบดวย

1. เงินรายไดบํารุงการศึกษา  4,219,330.50 บาท

2. เงินงบประมาณ              9,655,460 บาท

    



เงินรายไดบํารุงการศึกษา

รายไดเงินบํารุงการศึกษา   4,219,330.50  บาท 

ประกอบดวย

• รายไดงานฟารม  2,751,454  บาท

• เงินบํารุงการศึกษา

• รายไดอ่ืน ๆ 



รายไดงานฟารม

โครงการ รายได (บาท)

1. สวนยางพารา 1,077,662

2. เลี้ยงไกไข 762,790

3. เลี้ยงสุกรขุน 279,395

4. ผลิตขาวนาป 164,176

5. โคเนื้อ 110,000

6. ปลูกขาวสังขหยด 89,352



รายไดงานฟารม

โครงการ รายได (บาท)

7. ปลูกปาลมนํ้ามัน 68,274

8. เกษตรทฤษฎีใหม 58,080

9. ผลิตและรวบรวมไมประดับ 49,600

10. ผลิตมะมวงเทพรัตน 29,500

11. ปลูกผักหนาวิทยาลัยฯ 18,085

12. อัดฟาง 10,000



รายไดงานฟารม

โครงการ รายได (บาท)

13. รายวิชาเพาะเห็ด 9,540

14. การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 7,200

15. ฟารมโคนม 4,300

16. การปฏิบัติการปลูกขาวโพด 4,276

17. ชีววิถี 3,814

18. ผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิก 3,814

19. วิชาการผลิตผัก 2,010



รายรับเงินงบประมาณ ป 2558

เงนิงบประมาณ                                               9,655,460 บาท

(ไมรวมงบบุคลากร)

งบดําเนนิงาน 2,144,600

งบเงนิอุดหนุน 4,662,010

งบรายจายอ่ืน 1,518,850

งบลงทุน 1,330,000



เงินงบประมาณแบงตามโครงการ

โครงการ เงินงบประมาณ

1. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาฯ 2,929,510

2.   งบอุดหนุน อกท. 50,000

3.  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 105,000

4.  ศูนยฝกอาชีพชุมชน 250,000

5. เสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 

      ( 250,000+55,000) 

305,000

     เพ่ิมปริมาณผูเรียน 95,650 สงเสริมอาชีพ 30,000 เย่ียมบาน 30,000    

       แฟมสะสมงาน 21,000  พัฒนาสถานที4่8,350 และคนืความสุข

       หองเรียน 25,000



เงินงบประมาณแบงตามโครงการ

โครงการ เงินงบประมาณ

6. อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

    สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 50,000 

    อนรุักษพันธุกรรมหมอขาวแกงลิง 200,000

250,000

7. พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องจากพระราชดําริฯ 15,000

8. ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา 180,000

    (100,000+มาตรการเสริมแรง 80,000)

     รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 20,000  การคัดกรองผูเรยีน 1,530

     การเฝาระวังและดูแลผูเรียน 1,260 ประชุมผูปกครอง 8,810

     คายสงเสริมคณุธรรม 40,000 ฝกอาชีพ 10,000 

     อบรมครูทีป่รึกษา 18,400



เงินงบประมาณแบงตามโครงการ

โครงการ เงินงบประมาณ

9. ผลิต พัฒนา เสริมสราง คุณภาพชีวิตครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา

            ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ 613,300

            ชมรมวิชาชีพพืชไร-นา 552,700

1,166,000

10. คายขาวภาคใต 130,000

11. เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ

      โครงงานวทิยาศาสตร 10,000

57,000

12. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแกปญหาความยากจน

ในชนบท

180,000



เงินงบประมาณแบงตามโครงการ

โครงการ เงินงบประมาณ

13. การฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 159,000

14. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

      อาชีวศึกษา

30,000

15. ศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพประชาชน

116,250

16. เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 330,000

17. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 20,000



เงินงบประมาณแบงตามโครงการ

โครงการ เงนิงบประมาณ

18. สงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

ผูเรียนดวยคณุภาพ

15,000

19. เงินอุดหนนุรายไดระหวางเรียนนักเรียนนักศึกษา

      ที่ยากจน

100,000

20. เงินอุดหนนุคาอุปกรณการเรียนของนกัเรียน

     สายอาชพีอาชีวศึกษา

68,800



  โครงการพัฒนาศักยภาพและความพรอมสถานศึกษา เพื่อการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนอยางมีคุณภาพ  6,572,460 บาท

ปรับปรุงอาคาร

ปรับปรุงระบบไฟฟา

ปรับปรุงโรงงานฟารม

ปรับปรุงหองน้ําหองสวม

ปรับปรุงระบบประปา



รายจาย แบงตามฝาย

ฝาย จํานวน

โครงการ

จํานวนเงนิ

ฝายแผนงานและความรวมมือ 36 3,138,282

ฝายวิชาการ 44 4,217,029

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 38 1,419,448

ฝายบริหารทรพัยากร 14 6,458,013

รวม 132 15,232,772

*ไมรวมคาจางชัว่คราว คาใชจายเดินทางไปราชการ คาซอมแซม



ปงบประมาณ 2558



ฝายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป

งานเอกสารการพิมพ

งานประชาสัมพันธ

จัดซื้อวัสดงุานบุคลากร

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะ

งานการเงิน



ฝายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี

งานพัสดุ

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

จัดพิธีรับประกาศนียบัตร



ฝายบริหารทรัพยากร
ซอมบํารุงยานพาหนะ

พัฒนาสถานที่

คืนความสุขหองเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพและความพรอม

สถานศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคน



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

20,000 20,000 14,975



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

30,000 134,100 164,100 110,241









รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

18,000 9,000 27,000 16,200

เงินงบประมาณคาสื่อ 13,800

เงินบํารุงการศึกษา     2,400









รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

3,000 3,000 2,975



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

20,000 6,200 12,850 39,050 -



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

2,000 12,475 14,475 13,363



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

6,000 6,000 6,000



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

2,500 17,580 20,080 20,484





รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

250,000 250,000 198,678





รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

21,435 21,435 20,329





รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

7,000 7,000 14,000 12,990





รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

250,000 250,000 340,733.40







รายจาย

รวมเงิน จายจริง หมายเหตุคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คา

ครุภัณฑ

48,350 48,350



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

25,000 25,000



รายจาย

รวมเงิน จายจริง หมายเหตุคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คา

ครุภัณฑ

6,572,460 5,968,360

ปรับปรุงระบบไฟฟา 1,797,700 1,731,000

ปรับปรุงโรงงานฟารม 1,499,400 1,496,700

ปรับปรุงอาคาร 1,488,400 1,487,100

ปรับปรุงประปา 957,000 950,000

ปรับปรุงหองน้ําหองสวม 1,487,800 1,487,800



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

1,797,700 1,731,000



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

1,499,400 1,496,700



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

1,488,400 1,487,100



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

957,000 950,000



รายจาย
รวมเงิน จายจริง หมายเหตุ

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาครุภัณฑ

1,487,800 1,487,800



Thank You for attention
See you next year



โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ การราย 

งานผล 

1 จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูสุฐิสัณห   

2 กีฬาและนันทนาการ ครูสุฐิสัณหและคณะ   

3 กิจกรรมวันสําคัญ ครูสุฐิสัณหและคณะ   

4 กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ครูสุฐิสัณหและคณะ   

5 เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพนักศึกษาคร้ังที่ 37 ครูสุฐิสัณหและคณะ   

6 คายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิต สํานึกใหมี

ความรักและศรัทธาในสถานศกึษา 

ครูศุภดีและคณะ   

7 กิจกรรม อกท. หนวยพัทลุง อกท. หนวยพัทลุง   

8 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การบริหารงาน อกท. หนวยพัทลุง ปการศึกษา 2557 

อกท. หนวยพัทลุง - - 

9 เขาคายลูกเสือวิสามัญ ครูอุทิศ   

10 สงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม ครูอุทิศ   

11 งานปกครอง (บริหารความเสี่ยง) ครูอุทิศและคณะ   

12 ฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ฯ ครูอุทิศและคณะ   

13 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ครูกาญจนาและคณะ   

14 เพิ่มปริมาณผูเรียน Open House ครูกาญจนาและคณะ   

15 หน่ึงครูหน่ึงสถานศึกษา ครูกาญจนาและคณะ   

16 จัดทําคูมือนักศึกษา ครูกาญจนาและคณะ   

17 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ครูกาญจนาและคณะ   

18 ปจฉิมนิเทศ ครูกาญจนาและคณะ   

19 ประชุมผูปกครอง ครูสุณี/ครูที่ปรึกษา   

20 เยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา ครูสุณี/ครูที่ปรึกษา   

21 รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ครูสุณ/ีครูที่ปรึกษา   

22 การคัดกรองผูเรียน ครูสุณี/ครูที่ปรึกษา   

23 การเฝาระวังดูแลผูเรียน ครูสุณี/ครูที่ปรึกษา   

24 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ครูสุณี/ครูที่ปรึกษา   

25 อบรมครูที่ปรึกษา ครูสุณี/ครูที่ปรึกษา   

 



ท่ี โครงการ ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ การราย 

งานผล 

26 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพกั ครูณรงค/ครูบุญสนอง   

27 งานพยาบาล ครูสมนึก   

28 ฝกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น ครูบุญสนองและคณะ   

29 สงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) ครูพรเพ็ญและคณะ   

30 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ครูศุภชัยและคณะ   

31 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ครูจรูญ/ครูพงษศักด์ิ   

32 พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 

เน่ืองจากพระราชดําริ 

ครูบุญสนอง  - 

รวม 32 โครงการ  31 30 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2557 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจําแนกตามงานตาง ๆ 

 1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (โครงการท่ี 1 – 10)  10 โครงการ 

 2.งานปกครอง (โครงการท่ี 11– 12)      2 โครงการ 

 3.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (โครงการท่ี 13– 18) 6 โครงการ 

 4.งานครูท่ีปรึกษา (โครงการท่ี 19– 25)      7 โครงการ 

 5.งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก (โครงการท่ี 26– 27)    2 โครงการ 

 6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (โครงการท่ี 28– 32)  5 โครงการ 

        รวม 32 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (โครงการท่ี 1 – 10) 10 โครงการ 

ท่ี โครงการ งปม. 

อนุมัติ/จายจริง 

ผลการดําเนินงาน 

1 จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 10,000/8,020 -จัดซื้อวัสดุ 

-อํานวยความสะดวกการปฏิบัติงาน 

2 กีฬาและนันทนาการ 24,000/28,150 - กีฬาสีภายใน 

- รวมขบวนพาเหรด/การแขงขันกีฬา 

กรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชน

จังหวัดพัทลุง ป 2558 

3 กิจกรรมวันสําคัญ 10,000/5,930 -วันปยะมหาราช/วันพอ/วันแม 

-วันมาฆบูชา/แหเทียนเขาพรรษาและ

ทําบุญตักบาตรในวันอาสาฬหบูชา 

4 กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง 30,000/19,468 -รวมแขงขันกีฬา อศ.จ.พัทลุง 

-รวมแขงขันกีฬา อศ.ภาคใต(ฟุตซอล, 

เปตองชายคูและทุมนํ้าหนักหญิง) 

-รวมแขงขันกีฬา อศ.ระดับชาติ 

  (ทุมนํ้าหนักหญิง ชนะเลิศ ระดับชาติ) 

5 เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 

คร้ังที่ 37 

20,000/19,081 เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพนักศกึษา 

คร้ังที่ 37เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารีพระชนมายุ 60 พรรษา(13มิ.ย.58) 

6 คายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูก

จิตสํานึกใหมีความรักและศรัทธาใน

สถานศึกษา 

40,000/40,750 1.กิจกรรมคาย 12-14พ.ค.58 

7 กิจกรรม อกท. หนวยพัทลุง 250,000/196,883.50 -งานหนวย 

-งานภาค 77 คน 

-งานชาติ 37 คน 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงาน อกท. ฯ 15,000/- - 

9 เขาคายลูกเสือวิสามัญ 40,000/24,800 -เขาคายลูกเสือ อศจ.พัทลุง 

-เขาคายลูกเสือ สอ.ศระดับชาติ 

10 สงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 4,000/3,000 -รวมกิจกรรมสิ่งแวดลอมโลก 270 คน 

-ศึกษาระบบนิเวศสวนพฤกษาศาสตร 

29 คน 



ตอบสนองนโยบาย /มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ตัวบงชี้ 6.1, 6.2 และ6.3 

งานปกครอง(โครงการท่ี 11 – 12) 2 โครงการ 
 

ท่ี โครงการ งปม. 

อนุมัติ/จายจริง 

ผลการดําเนินงาน 

11 งานปกครอง (บริหารความเสี่ยง) 30,000/8,275 -อบรมนักศึกษา 340 คน 

-ลดความเสี่ยง 3 ดาน 

12 ฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ฯ 20,000/3,100 -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 74 คน 

-มีพฤติกรรมดีขึ้น รอยละ 60 

ตอบสนองนโยบาย /มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.6 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน (โครงการท่ี 13 – 18)   6 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ งปม. 

อนุมัติ/จายจริง 

ผลการดําเนินงาน 

13 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 3,000/2,405 1.ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2557  

ไดรอยละ  99.12 

2.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทําหรือ

ศึกษาตอรอยละ  85.96 

3.นักศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ  71.42ของผู

ขอรับทุน 

14 เพิ่มปริมาณผูเรียน(Open House) 95,650/95,650 1.  กิจกรรม Open  House จํานวน1คร้ัง วันที่ 4 

กุมภาพันธ 2558  มีนักเรียนและครูโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จํานวน 322 คน 

 2.  นักศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 43 คน ลดลง14% 

และ ปวส. จํานวน 106 คน มีจํานวนเพิ่มขึ้น53.12% 

3. นักเรียนและครูสังกัดสพฐ. เทศบาล และโรงเรียน

เอกชนมีความสัมพันธทีดี่ 

4. นักเรียนชั้น ม.3 มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร 

15 หน่ึงครูหน่ึงสถานศึกษา 22,000/21,775 1.นักศึกษาปวช.ลดลง/ปวส. เพิ่มขึ้น 

2.แนะแนวการศึกษาตอดานการเกษตรใน

สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง  จํานวน  72  โรง 

3.นักเรียนและครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เขต 



2  เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด  และ

โรงเรียนเอกชนมคีวามสัมพันธและเจตคติที่ดี

เกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

4.นักเรียนชั้น  ม.3และ ม.6  มีความรูความเขาใจที่

ถูกตองเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตรและสมัครเขา

ศึกษาตอในวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

16 จัดทําคูมือนักศึกษา 16,000/16,000  1.นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1 มีคูมือนักศึกษา 

 2.นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  80  

ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 

17 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 20,500/25,660  1.นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง 

 2.นักศึกษาใหมรอยละ 83.48 ไดทัศนศกึษาดูงาน

ฟารมที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

 3.นักศึกษาใหม ปรับตัวเขากับเพื่อน  รุนพี่  รุนนอง  

และครูอาจารย 

18 ปจฉิมนิเทศ 5,000/2,250   1.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับการปจฉิม

นิเทศ 82 คนรอยละ73.21 

  2.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 

  3.นักศึกษาทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

  4.นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอไดทุก

คน 

 

ตอบสนองนโยบาย /มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ 1.8 ,1.9 และมาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานครูท่ีปรึกษา (โครงการท่ี 19 – 25) 7 โครงการ 

ท่ี โครงการ งปม. 

อนุมัติ/จายจริง 

ผลการดําเนินงาน 

19 ประชุมผูปกครอง 15,000/10,683 1.ประชุมผูปกครอง 1คร้ัง 

(ภาคเรียนที่ 2/2557) 

2.ผูปกครองทราบขอมูลและแกปญหา

ผูเรียน 

20 เยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา 30,000/29,656 1.ครูเยี่ยมบานหรือที่พักนักศึกษา 

รอยละ 100 

2.ครูผูปกครองสถานศึกษามี

ความสัมพันธที่ดี 

3.ครูรูจักผูเรียนดียิ่งขึ้น เปนแนวทาง

ชวยเหลือสงเสริมสนับสนุน  

21 รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 20,000/20,000 1.นักศึกษา ปวช.1 ปวส.1มีขอมูลดาน

การเรียน กิจกรรม ดานสุขภาพและดาน

ครอบครัว 

22 การคัดกรองผูเรียน 1,530/1,530 ภาคเรียนที่1/58กลุมปกติ 291 คน 

กลุมเสี่ยง 16 คนกลุมมีปญหา – คน  

รวม 307คน 

23 การเฝาระวังดูแลผูเรียน 1,260/1,260 จัดกิจกรรมและเก็บขอมูลการรวม

กิจกรรมหนาเสาธง เขาขั้นเรียน และ

โฮมรูม 

24 การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 8,810/8,810 1.ประชุมผูปกครอง 1 คร้ัง 

(ภาคเรียนที่ 1/2558) 

2.ผูปกครองทราบขอมูลและแกปญหา

ผูเรียน 

25 อบรมครูที่ปรึกษา 18,400/18,400 อบรมผูบริหาร/ครูจํานวน 55 คน 

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 

 

ตอบสนองนโยบาย /มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ 3.7 

 

 

 



งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก (โครงการท่ี 26 – 27) 2 โครงการ 

ท่ี โครงการ งปม. 

อนุมัติ/จายจริง 

ผลการดําเนินงาน 

26 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพกั 615,000 บาท 

ภาคเรียนที่ 2/57 

321,880 บาท 

ภาคเรียนที่ 1/58 

กําลังดําเนินการ 

1.จัดสวัสดิการที่พัก อาหาร และนํ้าด่ืม 

27 งานพยาบาล 3,265/1,841 1.ปฐมพยาบาล 

2.บริการยาและเวชภัณฑ 

3.ประกันอุบัติเหตินักศึกษา 160 คน 

  

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (โครงการท่ี 28 – 32) 5 โครงการ 

 

ท่ี โครงการ งปม. 

อนุมัติ/จายจริง 

ผลการดําเนินงาน 

28 ฝกอบรมและบริการวิชาชีพระยะสั้น 159,000/107,161 อบรมเกษตรกร 300 คน 

29 สงเสริมอาชีพอิสระ (108 อาชีพ) 30,000/26,073  เชิงปริมาณ  

1  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได

ฝกวิชาชีพ จํานวน577 คน 

  2  นักเรียนจํานวน49 คนนําความรูไปเผยแพร

บริการอาชีพแกผูสนใจ 

เชิงคุณภาพ 

  1. สรางอาชีพเสริมใหแกประชาชนเพื่อเพิ่ม

รายได 

  2 นักศึกษาไดฝกฝนการถายทอดความรู ดาน

และเชื่อมั่นในอาชีพ 

 

30 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 250,000/249,989   1.จัดอบรมพัฒนายกระดับชางชุมชนและ

นักศึกษา จํานวน  30 คน  

(ชางชุมชน 4 คน / นักศึกษา 26 คน ) 

2.ออกปฏิบัติงานบริการชุมชน จํานวน  8  วัน  

16 หมูบาน ผูรับบริการซอมสราง 507 คน 



3.ประชาชนไดรับการถายทอดเทคโนโลยเีพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต  1  รายการ  72  คน 

4.ประชาชนไดรับความรูและบริการดาน

สุขอนามัยพื้นฐาน ลดโรค  100  คน 

31 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 20,000/20,000 1.เผยแพรความรู/บูรณาการในรายวิชาที่

เกี่ยวของแกนักศึกษาและผูสนใจ  

จํานวน 876 คนและชุมชน 9 หมูบาน 

2.เผยแพรความรู/บริการนํ้าหมักชีวภาพ(EM) 

เพื่อขยายผลสูชุมชน จํานวน 17,00 ลิตร 

3.นักศึกษาและผูสนใจ เรียนรูและฝกทักษะการ

ผลิตปุยอินทรีย จํานวน 460 คน 

 

32 พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 

เน่ืองจากพระราชดําริ 

15,000/ อบรมเกษตรกรในพื้นที่หมูที่ 16 ต.ควนมะพราว 

อ.เมืองพัทลุง (14 กันยายน 2558) 

 

ตอบสนองนโยบาย /มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 4 ตัวบงชี้ 4.1  และมาตรฐานท่ี 8 ตัวบงชี้ 8.1-8.10 



การนําเสนอผลการดําเนินงานของฝายวิชาการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

รอบ 1 ปงบประมาณ (1 ตุลาคม 57 - 30 กันยายน 58) 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา 

     1) สงเสริม กํากับ ติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอน 

     2) พัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการใหพรอม

ใหบริการ 

     3) ปรับปรุงกลยุทธในการบริการ การกระจายงาน 

ติดตามงาน สรางบรรยากาศในทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

 

ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนและพัฒนาศูนย 

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 

 รายการงบลงทุน 

     1) ทีวีระบบดิจิตอล ขนาด 60 น้ิว 

     2) เคร่ืองสับเน้ือ ขนาด 1 แรงมา 

     3) โครงการปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการ

แผนกวิชาสัตวศาสตร 

     4) โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการดินและปุย 

     5) โครงการปรับปรุงซอมแซมชางกอสราง 

 

- แผนกวิชาสัตวศาสตร วงเงิน 20,000 บาท  

ไมไดจัดซื้อ 

- แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วงเงิน 13,000 บาท 

ไมไดจัดซื้อ 

- แผนกวิชาสัตวศาสตร วงเงิน 95,630 บาท  

ไมไดจัดซื้อ 

- แผนกวิชาพืชศาสตร วงเงิน 40,790 บาท  

ไมไดจัดซื้อ 

- แผนกวิชาชางกลเกษตร วงเงิน 7,500 บาท  

ไมไดจัดซื้อ 

หมายเหตุ   เน่ืองจากไมมีงบประมาณเพียงพอ 

 รายการงบดําเนินงาน  

(โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558) 

     1) โครงการที่ผานการอนุมัติตามแผนปฏิบัติ

การงบประมาณ 2558 รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ ได

ดําเนินการและสรุปผลการดําเนินการ จํานวน 25 

โครงการ คิดเปนรอยละ 71.42 

 

 

1) โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการสอน ไดรับ

งบประมาณ 500,000 บาท และจายจริง 370,244 บาท 

ผูเรียนไดฝกทักษะรวมกับงานฟารมวิทยาลยัฯ  

2) โครงการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาสในป

การศึกษา 2558 มีการเปดสอนในเรือนจํากลางพัทลุง 

จํานวน 1 หองเรียน 30 คน ครูไดเขาไปสอน 

อยางเต็มความสามารถ  



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 ผูเรียนไดมีโอกาส ไดวุฒิ ปวส.เกษตรศาสตร เพื่อ

นําไปประกอบอาชีพและศึกษาตอ 

3) โครงการจัดการเรียนการสอนเสาร-อาทิตย  

ไดเปดสอนหลักสูตร ปวส.เกษตรศาสตร จํานวน 

2 หองเรียน ภายในวิทยาลัยฯ มีนักเรียนทั้งหมด 30 

คน เพื่อเปดโอกาสใหผูที่สนใจและผูทํางานแลวมี

โอกาสไดเรียนภาคเกษตรทั่วไปประกอบอาชีพและ

ศึกษาตอ 

4) โครงการจัดหาวัสดุหองสมุด ไดรับงบประมาณ 

30,000 บาท ไดจายไป 42,651 บาท มีหนังสืออาน

อยางเพียงพอ 

5) โครงการจัดบอรดสงเสริมความรู ไดรับ

งบประมาณ 2,000 บาท ไมไดดําเนินการ 

6) โครงการงานวัดผลประเมินผล ไดรับงบประมาณ 

6,680 บาท จายไป 6,680 บาท ครู/นักเรียน มีความรู

การวัดผลตามสภาพจริง ปญหาผูเรียนขาดเรียน,  

ขาดสอบ ตองดูแล 

7) โครงการวัดความถนัดทางวิชาชีพ ไดรับ

งบประมาณ 1,030 บาท ไมคาใชจาย ผลสัมฤทธิ์

นักเรียน ม.3 เขาสอบวัดแวว 11 คน  

ปญหา : คนที่ไมไดสอบวัดแววที่สามารถเขามาเรียน

ได ทําใหเกิดปญหาออกกลางคัน 

8) โครงการทดสอบ V-Net ไดรับงบประมาณ 3,760 

บาท ไดจายไป 3,760 บาท หากมีนักเรียน/นักศึกษา 

ปวช.3 และ ปวส.2 เขาสอบ 96.25% มีคะแนนเฉลี่ย

ต้ังแตระดับชาติขึ้นไป 23.75% (ระดับตองปรับปรุง

เรงดวน) แตในกลุมภาษาอังกฤษได 88-75% (ระดับ

ดีมาก)  

ปญหา : ผูเรียนไมต้ังใจสอบเพราะไมมีผลตอการจบ

การศึกษาและเขาศึกษาตอ 
 

 



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 9) โครงการเทียบโอนความรูและประสบการณ 

ไดรับงบประมาณ 1,000 บาท แตไมมีคาใชจาย  

โดยในปน้ียังไมมีผูเรียนที่มีประสบการณมาขอเทียบ

โอนฯ แตมีนักเรียนขอเทียบโอนจํานวน 3 คน 

ปญหา : วิทยาลัยฯ ยังขาดการประชาสัมพันธแก

บุคคลทั่วไป 

10) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไดรับ

งบประมาณ 14,619 บาท จายไป 14,742 บาท ผูเรียน

สอบผานเกณฑทั้ง ปวช./ปวส. คิดเปน 57.75%  

(คร้ังแรก) และ คิดเปน 99.13% (คร้ังที่สอง) 

11) โครงการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

ไดรับงบประมาณ 2,235 บาท ไมมีคาใชจาย ครูมี

วิธีการประเมินผลผูเรียนหลากหลาย ผูเรียนมีแฟม

สะสมงาน 82.75% 

ปญหา : การนิเทศติดตาม 

12) โครงการจัดหาวัสดุสาํนักงานงานหลักสูตร 

วงเงิน 4,500 บาท จายจริง 4,500 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุ

จัดทําแผนการสอนและตารางสอน 

13) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการ งบประมาณไดรับ 

6,000 บาท จายไป 4,575 บาท โดยไดพัฒนา

หลักสูตรไป 2 สาขางาน คือ พืชศาสตร การจัดการ

ผลิตสัตว 

ปญหา : ยังไมครบทุกแผนกที่เปดสอน ผูบริหารควร

กระตุนใหดําเนินการใหครบ และควรเชิญสถาน

ประกอบการมารวมทําหลกัสูตรอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหทันสมัย 

14) โครงการเตรียมพรอมเพื่อกาวสู AEC ไดรับ

งบประมาณ 330,000 บาท ไดจายไป 329,642 บาท 

โดยไดจางครูฟลิปปนส 1 คน 
 

 



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 อบรมครูหลักสูตร MEP 11 คน 

จัดทําสื่อ/คูมือสอน 12 รายวิชา 

ปญหา : ควรจางครูตางชาติจบดานการเกษตรเพิ่มเติม 

และปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหใชงานไดดีขึ้น 

15) โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนทวิภาคี 

ไดรับงบประมาณ 30,000 - จายไป 30,000 บาท  

ไดจัดปฐมนิเทศ เตรียมพรอมกอนฝกงาน, ฝกอาชีพ 

และนิเทศติดตาม, การสัมมนา, การวัดประเมินผล 

ปญหา : ครูยังไมเขาใจการจัดการศกึษาทวิภาคี, 

แผนกยังไมมีสวนรวมและการวัดผล 

16) โครงการงานสื่อการเรียนการสอน ไดรับ

งบประมาณ 20,850 บาท จายไป 16,880 บาท มีสื่อ

เพียงพอ และหองประชุมใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

17) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานแผนกวิชาพืช

ศาสตร ไดรับงบประมาณ 6,500 บาท 

18) โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑสื่อแผนกวิชา 

ไดรับงบประมาณ 30,000 บาท (ครูศักด์ิชัย) ไมได

ดําเนินการ 

19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร ไดรับ

งบประมาณ 14,600 บาท จายไป 11,310 บาท ได

ซอมระบบเครือขายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ไดใชงานอยางมีประสทิธิภาพ 

20) โครงการบริการวิชาการดานปศุสัตวแกชุมชน 

งบประมาณไดรับ 6,480 บาท ไมมีคาใชจาย  

(ครูพรรณี : แผนกวิชาสัตวศาสตร) 

21) โครงการสอนซอมเสริม (ครูพรรณี) 

22) โครงการจัดหาวัสดุ อศ.กช. งบประมาณ 

225,000 บาท (ครูคณิศร) 

23) โครงการปลูกผักปลอดสารพิษแบบไรดิน  

(ครูจรูญ) 
 

 



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 24) โครงการอบครู RBL งบประมาณไดรับ 26,100 

บาท ไมใชงบประมาณอบรม แตงานวิจัยไดประชุม

ครูสอนและชี้แจงแนวทางการสอนวิชาโครงการโดย

ใชกระบวนการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ ปวช. 11 ชั้น ปวส. 

35 ชั้น มีผลงานนักเรียนรวมประกวดรับรางวัล 9 ชิ้น 

จาก 46 ชิ้น 

25) โครงการวิทยาศาสตร ไดรับงบประมาณ 10,000 

บาท จายไป 13,489 บาท ไดสงเขาประกวดระดับ 

ปวช. 1 โครงงาน ไดรับรางวัลที่ 3 ระดับภาค และ

ระดับ ปวส. อีก 1 โครงการ ไดรางวัลที่ 2 ระดับภาค 

26) โครงการ Smart room ไดรับงบประมาณ 31,380 

บาท จายไป 36,100 บาท แตไดขออนุญาต

เปลี่ยนแปลงโครงการเปนปรับปรุงหองเรียน 115 

ใหไดมาตรฐาน เน่ืองจากปงบประมาณ 2559 ไดรับ

อนุมัติหองโสตมาใชการเรียนการสอนแลว 

27) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

งบประมาณ 1,100 บาท (ครูคัชชา) 

28) โครงการบริการวิชาชพีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

งบประมาณไดรับ 5,000 บาท จายไป 5,000 บาท 

(ครูคัชชา) ไดนําครูและนักเรียนสาขางานการเกษตร

เขารวมงานเกษตรแฟรที่มหาวิทยาลัยทักษิณ  

มีประชาชนทั่วไปใหความสนใจจํานวนมาก 

29) โครงการปรับพื้นฐานการฝกงาน ไดรับ

งบประมาณ 3,600 บาท ไมคาใชจาย (ครูคัชชา)     

30) โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความ

หลากหลาย ไมมีงบประมาณ (ครูคัชชา) 

31) โครงการกวดวิชากอนสอบ V-Net (ครูคัชชา) 

ไดรับงบประมาณ 6,625 บาท ไมคาใชจาย 

 
 

 

 



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 - V-Net ภาษาอังกฤษ ผลทดสอบระดับชาติ 91.89% 

ดีมาก 

- V-Net ภาษาไทย ผลทดสอบระดับชาติ 47.22%     

ดีมาก 

32) โครงการขนมไทยอะไรเอย ไดรับงบประมาณ 

2,000 บาท จายไป 2,000 บาท นักเรียนไดฝกอาชีพ

ทําขนมจากแผนกวิชาสามัญฯ 2 อาชีพ (เครป, 

ทับทิมกรอบ) 

33) โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับ

งบประมาณ 7,000 บาท จายไป 60,530 บาท ไดมี

ผูเรียน, ผูสนใจเขารวม 960 คน โดยมีวิชาเกี่ยวของ 9 

รายวิชา และมรีายได 

34) โครงการจัดซื้อวัสดุแผนกวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร ไดรับงบประมาณ 30,000 บาท จายไป 7,990 

บาท  

35) โครงการนิเทศการสอน (พัฒนาหลักสูตร+

วิชาการ) ไดรับงบประมาณ 3,000 บาท ไมมี

คาใชจาย ไดประชุมครูและมอบหัวหนาแผนกวิชา

นิเทศภายในแผนกกันเอง และสรุปสงเปนรายภาค

เรียน เพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ตอไป และมีฝายบริการประชุมประจําเดือน ประชุม

ฝาย และลงไปตรวจเยี่ยมแตละแผนกวิชาอยาง

สม่ําเสมอ มีสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมแตละแผนก

ในปตอไป ควรนิเทศการสอนตอเน่ือง 

 โครงการที่ไดรับงบประมาณเพิ่มเติมอีก 9 

โครงการ  

 

 

 

 

1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

งบประมาณ 2,929,510 บาท จายไป 2,736,367 บาท 

เปนคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2) โครงการผลิตตนมะมวงเทพรัตนฯ/เพาะเยื่อ 

งบประมาณ 43,500 บาท จายไป 18,530 บาท ได

จําหนายไป 500 ขวด/เงิน 29,500 บาท เปนการ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยอีกทางหน่ึง 



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 3) โครงการใหนักเรียนมีแฟมสะสมงาน  

งบประมาณ 21,000 บาท จายไป 20,500 บาท มี

นักเรียนไดรวบรวมขอมูลจัดทําแฟม 82.75%  

ปญหา :  นักเรียนไมคอยใหความสําคัญกับแฟม 

ครูผูสอนควรกําหนดการใหคะแนนตามแฟมสะสม

งานดวย เพื่อสรางแรงจูงใจ 

4) โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

งบประมาณ 50,000 บาท จายไป 50,000 บาท มี

บริเวณสวนพฤกษศาสตร 2 แหง มีหองจัดแสดง

ตัวอยางพืช 1 หอง มีสื่อการสอน ครู 1 รายวิชา 

5) โครงการชมรมพืชไร-นา (ครูสมพร) งบประมาณ 

552,700 บาท จายไป 552,700 บาท ครูไดรับการ

พัฒนาในสาขาวิชาชีพพืชไร-นา 

6) โครงการพัฒนาชมรมครูภาษาอังกฤษ  

(ครูอวัสดา) งบประมาณ 613,300 บาท จายไป 

613,300 บาท ครูไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

7) โครงการคายขาว (ครูสมพร) งบประมาณ 

130,000 บาท จายไป 130,000 บาท จัดคายขาว

ประจําป 2558/ 1 คร้ัง 

8) โครงการ อศ.กช. งบประมาณ 180,000 บาท จาย

ไป 73,190 บาท สนับสนุนคาใชจายผูเรียน อศ.กช. 

นําไปทัศนศึกษาดูงานโครงการชางหัวมนั จังหวัด

เพชรบุรี และกันเงินไวใชในภาคเรียนตอไป 

9) โครงการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน

ประกอบการ งบประมาณ 3,200 บาท จายไป 3,200 

บาท นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการเกษตร 

ไดฝกในสถานประกอบการที่ไดทําความรวมมือและ

เปนฟารมมาตรฐาน ทําใหผูเรียนไดศึกษาครบ

กระบวนการเรียนรู มีความรู ทักษะวิชาชีพ และ

กลับมาสัมมนาภายในวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2558 ที่ผานมา 



 

ประเด็น เน้ือหา/รายละเอียด 

 10) โครงการยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

งบประมาณ 20,000 บาท จายไป 20,345 บาท โดยทํา

ความรวมมือกับบริษัทในเครือเบทาโกรและ 

บริษัทเบทาโกร ภาคใต จัดการศึกษารวมกัน มี

นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวศาสตร 10 คน  

พรอมรับประกันมีรายไดระหวางเรียนจบแลวมีงาน

ทํา 100% นักศึกษา/ผูปกครอง/สถานประกอบการ 

ชุมชนมีความพึงพอใจโครงการน้ีอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ปงบประมาณ 2558

ฝายแผนงานและความรวมมอื

นายเกรียงศักดิ์ มวงนอย

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมอื



โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ : นางสุวลี กุลฑล และนางอฎารัตน บุญมณี

วัตถุประสงค :   เพ่ือใหงานวางแผนและงบประมาณสามารถ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณ :    ไดรับ    11,490 บาท   จายจริง  15,061 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  จัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 20 เลม

2.  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อสิน้สุดปงบประมาณ  2557  

     จํานวน  10  เลม

3. จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตน  ครภุัณฑ จํานวน 10 

    รายการ (พรอมจัดทําคุณลกัษณะครุภัณฑ) ทีดิ่นและสิ่งกอสราง 

    (พรอม ปร.4 และปร.5)  จํานวน  3  รายการ ปงบประมาณ  2559 

    และนํารายละเอียดเขาระบบคําของงบลงทนุ

4. จัดทําแผนการรับนกัเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2559

5. ประสานผูรับผิดชอบโครงการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)



ผลการดําเนินงาน :   

6. จัดทําคําขอรับจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุนการลงทุน

    ขนาดเล็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

7. โครงการตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558 ประสานผู

   ที่เกี่ยวของรวมพิจารณาจัดทํารายละเอียดประมาณการราคาคา

   กอสราง (ปร.4, ปร.5) ตามรายการที่ไดรับจัดสรร และนํา

   รายละเอียดเขาระบบคําของบลงทนุ

8. จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอก

   งบประมาณใหเปนไปตามแผนฯที่กําหนดและจัดทํารายงานผลการ

   ดําเนินงานโครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)



ผลการดําเนินงาน :   

9. ประสานคณะกรรมการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  จัดทําแผนงาน/

โครงการ/แตงต้ังคณะกรรมการ  รายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

จัดทําเอกสารการประเมินคัดเลอืกสถานศึกษาตามโครงการฯ เขารับ

การประเมิน/จัดนิทรรศการเขารวมการคัดเลือกเปนสถานศึกษาที่มี

ผลงาน/นวัตกรรมที่เปนเลิศระดับภาค ภาคใต    วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุงไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาที่ผานการประเมินเพ่ือ

คัดเลือกเปนสถานศึกษาที่มีผลงานตนแบบระดับภาค ภาคใต 

ผลการประเมินระดับ ดี 

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)



ผลการดําเนินงาน : (ตอ)   

 10. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการ

ออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษาในระบบออนไลน จํานวน  3 ครั้ง 

และจัดทําเอกสารรูปเลมพรอมCD จัดสง สตอ.

11. รายงานการตรวจราชการตอผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

12. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบาย

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรสอศ. ปงบประมาณ 

พ.ศ.2558

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)



ผลการดําเนินงาน : (ตอ)   

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)

13. รายงานขอมลูรายจายประจําขั้นตํ่าและรายจายตามภาระผูกพัน

      ตามกฎหมาย ป 2559

14. รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2558

15. จัดทําขอมูลประกอบการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร

      การพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา

16. รายงานกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณอาชีวศึกษาที่ดี

17. จัดทําขอมูลจัดทําแผนปฏบิัติการสวัสดิการสังคมจงัหวัดพัทลุง



ผลการดําเนินงาน : (ตอ)   

โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)

18. รายงานขอมลูงานศนูยบริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ

      (DSS Center)

19. รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสรางเสริมภาพลักษณที่ดีของ

      การศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา

20. รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล

21. รายงาน/บันทึกขอมลูโครงการผานโปรแกรมระบบติดตามและ

      ประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิติัราชการของ

      จังหวัด(ระบบPadme)



โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)

การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 91 – 100 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค

1) ภาระงานของงานวางแผนและงบประมาณ มีจาํนวนมาก หลาย

ครั้งใหจัดสงขอมลูหรือรายงานเรงดวนภายใน 1-2 วัน  แตขอมลูที่

ใหจัดสงมจีํานวนมากและตองประสานกบัผูบรหิารและ

ผูรับผิดชอบหลายคนซึ่งมีความจําเปนจะตองใชเวลาในการ

ประสานและจัดพิมพ  



โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

    ปญหา / อุปสรรค (ตอ) 

2) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

จะตองจัดทําตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของ สอศ.  ซึ่งเพ่ิม

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการทําใหการจัดทํายุงยาก

และใชเวลาในการจัดพิมพ  

     



โครงการ : งานวางแผนและงบประมาณ (ตอ)

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     แนวทางแกไขปญหา 

1) ควรมีเจาหนาที่ประจํางานวางแผนฯ

2) ขอรับการสนับสนุนพนักงานพิมพจากงานบคุลากร

แนวทางในการพัฒนาโครงการ :  

ควรมีบุคลากรในการทํางานนีม้ากกวานี้  

และมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ

 



โครงการ : ศูนยขอมลูสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ : 1. นางเบญจวรรณ ชูสิริ  2. นายเมฆา ชาติกุล       

                        3. นายพิเชษฐ จินตสตู 

วัตถุประสงค :    เพ่ือใหศูนยขอมลูสารสนเทศ สามารถ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนได อยางครบถวนและมี

ประสิทธิภาพ 

งบประมาณ :    ไดรับ    7,000 บาท   จายจริง   6,836 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  รวบรวมขอมลู ประมวลผล และจดัเก็บรักษาขอมลูพ้ืนฐาน 9 

     ประเภท  ทั้งในระบบคอมพิวเตอร ระบบแฟมเอกสาร

     และจัดทํารายงานสรุปขอมูลสถานศึกษา

2. จัดทําเว็บไซตของสถานศึกษา www.kasetpt.ac.th เพ่ือเผยแพร

    ขอมลูและสารสนเทศ ของวิทยาลัยใหเปนปจจบุัน

3.  ดูแลการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดแก เครือขาย Moenet 

     และ Uninet

4.  สรางความตระหนกัและดูแลการปรับปรุงขอมลูของนกัศึกษาทุกคน

     ในเว็บไซตของศูนยกาํลังคนอาชีวศึกษา  www.v-cop.net  

โครงการ : ศูนยขอมูลสารสนเทศ (ตอ)



ผลการดําเนินงาน : (ตอ)   

5.  รายงานขอมลูสถานประกอบการ เขาระบบศูนยกําลังคน

     อาชีวศึกษา www.v-cop.net  

6.  ติดตามและจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานศนูย   

     กําลังคนอาชีวศึกษา     

7.  จัดทําขอมูลสารสนเทศใหแกหนวยงานภายนอก ตามที่รับ

    มอบหมายจากทางวิทยาลัย ตลอดปงบประมาณ

8.  ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย 

โครงการ : ศูนยขอมูลสารสนเทศ (ตอ)



โครงการ : ศูนยขอมูลสารสนเทศ (ตอ)

การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 91 – 100 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค    

     1)  การหาขอมูล

     2)  ไมมีทักษะเรื่องระบบเครือขายคอมพิวเตอร

     3)  อุปกรณเครือขายเกาชํารุด เชน สายแลน  ทําใหอินเตอรเน็ทมี

         ปญหาในบางจุด

     4. อุปกรณเครือขายเสียหายบอย จากภัยธรรมชาติ   ฟาผา 

     แนวทางแกไขปญหา  ประสานงานหาผูชํานาญ  จัดซอมตามความ

                                        จําเปน



โครงการ : จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธขิองผูใชบริการ

ผูรับผิดชอบ : 1. นางเบญจวรรณ ชูสิริ  2. นายเมฆา ชาติกุล       

                        3. นายพิเชษฐ จินตสตู 

วัตถุประสงค :   เพ่ือจัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของ

ผูใชบริการ ในการเขาใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

งบประมาณ :    ไดรับ    50,000 บาท   จายจริง   44,000 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

     1. มีโปรแกรมสําหรบัจัดทําระบบระบุตัวตน ในเครือขาย MoeNet

         และ UniNet

2.  มีครุภณัฑสําหรบัการจัดการเครือขายอินเตอรเน็ต

โครงการ : จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 91 –100 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค   

    ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเนต็คอนขางชา เนื่องจากขณะนี้ทั้ง

    วิทยาลัยใชเพียงเครือขาย MoeNet  เนื่องจากเครือขาย UniNet  มักลม

    ไมสามารถใชงานไดบอยครั้ง  และไมสามารถทํา Load Balance 

    รวมกับเครือขาย MoeNet  ได

แนวทางแกไขปญหา หาเครือขายอื่นมาทดแทนเพ่ิมเติม

โครงการ : จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิของผูใชบริการ (ตอ)



โครงการ : จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ

                  สําหรับหองศูนยขอมูลสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ : 1. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

วัตถุประสงค :   เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศและระบบอุปกรณปด

เปดเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ

งบประมาณ :    ไดรับ    16,000 บาท   จายจริง   16,500 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

     1. เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู ยี่หออมิิเนนท 1 เครื่อง

     2. ระบบอุปกรณสําหรับปดเปดเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ 

โครงการ : จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ฯ (ตอ)

การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 91 – 100 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค   ไมมี

      แนวทางการแกไขปญหา  ไมมี



โครงการ : งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผูรับผิดชอบ :     ดร. สมพร ดํายศ และคณะ

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรองรับ

     การประเมินคุณภาพ

2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

งบประมาณ :    ไดรับ    10,000 บาท   จายจริง                บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกระดับ โดยภาพรวม    

     ระดับดี

2.  สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพภายใน โดยหนวยงานตน

    สังกัด

โครงการ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 81 – 90 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในตามวงจร

                                       คุณภาพ PDCA

     แนวทางแกไขปญหา  ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในอยาง  

                                        ตอเนื่องเปนวิถีของการปฏิบัติงานเชิงระบบ

แนวทางการพัฒนาโครงการ :   ปฏิบติังานตามวงจร PDCA อยาง    

                                                  ตอเนือ่งและมีสวนรวม

โครงการ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตอ)



โครงการ : ผลิตขาวสังขหยดพัทลุง 

ผูรับผิดชอบ :  1.  ดร.สมพร ดํายศ

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือผลิตขาวสังขหยดพัทลุงและสรางรายไดใหสถานศึกษา

2.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ใชสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียน

     การสอน

งบประมาณ :    ไดรับ      60,700 บาท   จายจริง                บาท

รายรับ :         ตามแผน   100,000 บาท  รายรับจริง  89,352 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  ขาวเปลือกจํานวน 8 ตัน (เปาหมายของโครงการ 10 ตัน)

2.  มีรายได 89,352 บาท 

3.  ขาวเปลือก 1.2 ตัน (เมล็ดพันธุ)  

โครงการ : ผลิตขาวสังขหยดพทัลุง  (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 81 – 90 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       การบริหารจัดการน้ําและการบริหารจัดการดิน

     แนวทางแกไขปญหา  จัดทําแกมลงิ

แนวทางในการพัฒนาโครงการ :    ปรับปรุงบํารุงดิน

โครงการ : ผลิตขาวสังขหยดพทัลุง  (ตอ)



โครงการ : การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียตามคา

วิเคราะหดนิที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวไรซเบอร่ี

ผูรับผิดชอบ :  1.  ดร.สมพร ดํายศ และคณะ

วัตถุประสงค   

เพ่ือเปรียบเทียบผลของการใชปุยเคมีรวมกบัปุยอินทรียตามคา

วิเคราะหดินที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวไรซเบอรี่

งบประมาณ :    ไดรับ      9,000 บาท   จายจริง    6,470       บาท



ผลการดําเนินงาน :   

การใชปุยเคมีรวมกบัปุยอินทรียตามคาวิเคราะหดินตางกันมผีลตอ

การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไรซเบอรี่แตกตางกันทางสถิติ

โครงการ : การใชปุยเคมี ฯ  (ตอ)

การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 81 – 90 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       -

     แนวทางแกไขปญหา  -

แนวทางในการพัฒนาโครงการ :ใหพัฒนาการวิจัยในลักษณะนี้สําหรับ

ขาวพันธุอื่นๆ ที่นิยมปลกูในพ้ืนที่ เชน ขาวสังขหยดพัทลุง เล็บนก ฯ



โครงการ : ทํานาป

ผูรับผิดชอบ :  นายคัชชา กาญจนจันทร 

                        

งบประมาณ :    ไดรับ    269,000 บาท   จายจริง   260,000 บาท

รายรับ :         ตามแผน   568,000 บาท  รายรับจริง  396,176 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  ขาวเปลือกสังขหยด 13 ตัน (ราคาตันละ 15,000 บาท)

2.  ขาวขาว 27.36 ตัน (ราคาตันละ 6,000 บาท)

3. มีรายไดรวม 396,176 บาท

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูการทํานาของนักศึกษาและเกษตรกร

2.  เพ่ือประกอบธุรกิจการทําฟารมของวิทยาลัย

โครงการ : ทํานาป (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 50 – 60 เปอรเซ็นต

                                            ควรปรับปรุง

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       ราคาขาวตกตํ่า 

     แนวทางแกไขปญหา  ปลอยไปตามกลไกตลาด

แนวทางในการพัฒนาโครงการ    ปรับขนาดการผลิตใหนอยลง และ

                                                     เพ่ิมประสิทธิภาพ

โครงการ : ทํานาป (ตอ)



โครงการ : อนุรักษพันธุกรรมพืช

ผูรับผิดชอบ :  นายคัชชา กาญจนจันทร 

                        

งบประมาณ :    ไดรับ    200,000 บาท   จายจริง   200,000 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  ไดลูกผสมสายพันธุไทยแท 14 สายพันธุ

2.  ไดลูกผสมพันธุไทย x ตางประเทศ จํานวน 18 สายพันธุ

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ืออนุรกัษหมอขาวหมอแกงลิงพันธุแท

2.  เพ่ือพัฒนาพันธุกรรมหมอขาวหมอแกงลิงลูกผสม

3.  เพ่ือเพาะขยายพันธุลูกผสมทีม่ีจุดเดนเปนการคา

โครงการ : อนุรักษพันธุกรรม (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 81 – 90 เปอรเซ็นต

                                            ดีมาก

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       เชื้อราเขาทําลายในชวงเพาะเมล็ด

     แนวทางแกไขปญหา  ใชเชื้อไตรโคเดอรมา ปองกันและกําจัด

แนวทางในการพัฒนาโครงการ    เก็บรวบรวมไมพ้ืนเมอืงและไมใกล

สูญพันธุเพ่ิมรวมทั้งสัตวใกลสูญพันธุดวย 

โครงการ : อนุรักษพันธุกรรม (ตอ)



โครงการ : สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม

ผูรับผิดชอบ :      นายวิโรจน จรูญศรีสวัสด์ิ และคณะ                   

งบประมาณ :    ไดรับ    35,000 บาท   จายจริง   34,988 บาท

รายรับ :         ตามแผน   50,000 บาท  รายรับจริง  58,080 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  จัดทําแปลงสาธิตพ้ืนที่ 15 ไร ประกอบดวย นาขาว พืชผัก ฯ

2.  นักเรียนนักศึกษาฝกปฎิบัติงาน จาํนวน 80 คน

3.  มีรายไดนําสงวิทยาลัย 58,080 บาท

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือจัดทําแปลงสาธิตแหลงเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงดาน

     การเกษตรแกนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผูสนใจ

2.  เพ่ือเปนแหลงสรางรายไดระหวางเรียนแกนักเรยีนนักศึกษา

3.  ตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการ : สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 91 – 100 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       ราคาสินคาไมแนนอน ทาํใหประมาณการ

                                        รายรับอาจไมตรงตามเปาหมาย

     แนวทางแกไขปญหา  ปรับปรุงและติดตามราคาสินคาอยาง

                                        สม่ําเสมอ

แนวทางในการพัฒนาโครงการ   สรางเสริมและพัฒนากิจกรรมให

                                                   กาวหนา

โครงการ : สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม (ตอ)



โครงการ : การผลิตไกพ้ืนเมอืง (ไกคอลอน) 

ผูรับผิดชอบ :      นายพล รัตนอุบล

งบประมาณ :    ไดรับ    50,400 บาท   จายจริง   5,000 บาท

รายรับ :         ตามแผน   78,000 บาท  รายรับจริง  7,200 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1.  ไดลูกไก 90 ตัว

2.  มีรายได 7,200 บาท จาก

      - ขายลูกไก 90 ตัว ๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 1,800 บาท

      - ขายแมไกและพอไก  54 ตัว ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 5,400 บาท

3.  ใชฝกทักษะ อกท. 

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักศกึษา

2.  เพ่ือสรางรายได

โครงการ : การผลิตไกพื้นเมือง (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ                เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       แมไกและพอไกอายุมากแลวไมคอยวางไข

                                        และผสมไมติด

     แนวทางแกไขปญหา  จัดจําหนายของเดิมแลวซื้อพอแมพันธุไก

                                        คอลอนใหมจํานวน 136 ตัว 

แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดซือ้พอแมพันธุไกคอลอนใหม

โครงการ : การผลิตไกพื้นเมือง (ตอ)



โครงการ : สวนยางพารา (ใหผลผลิต) 

ผูรับผิดชอบ :  1.  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือปฏิบติัดูแลรักษาสวนยาง

2.  เพ่ือเปนรายไดใหกับวิทยาลัย

3.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู / ฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษา

งบประมาณ :    ไดรับ      800,120 บาท   จายจริง   620,800 บาท

รายรับ :     ตามแผน   1,665,000 บาท  รายรับจริง  1,077,662 บาท



ผลการดําเนินงาน :   

1. กําจัดวัชพืช ใสปุยบํารุงยางพารา พ้ืนที่ 168 ไร

2.  ผลิตยางแผนดิบอยูในคุณภาพชั้น 1 – 3 น้ําหนกั 23,449 กิโลกรัม 

3.  เปนแหลงฝกปฏบิัติของนักศกึษาระดับ ปวส.  1/2 จํานวน 20 คน

4. มีรายได 1,077,662 บาท

โครงการ : สวนยางพารา (ใหผลผลิต)  (ตอ)



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 81 – 90 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       ราคายางพาราตกตํ่า

     แนวทางแกไขปญหา   -

โครงการ : สวนยางพารา (ใหผลผลิต)  (ตอ)



โครงการ : สวนยางพารา (ยงัไมใหผลผลติ) 

ผูรับผิดชอบ :  1.  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ

วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือปฏิบติัดูแลรักษาสวนยาง

2.  เพ่ือเปนรายไดใหกับวิทยาลัย

3.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรู / ฝกปฏิบัติใหกับนักศึกษา

งบประมาณ :    ไดรับ      124,610  บาท   จายจริง   59,660 บาท



โครงการ : สวนยางพารา (ยังไมใหผลผลิต)  (ตอ)

ผลการดําเนินงาน :   

1. กําจัดวัชพืช ใสปุยบํารุงยางพารา พ้ืนที่ 67 ไร

2.  เปนแหลงฝกปฏบิัติของนักศกึษาระดับ ปวส.  1/2 จํานวน 20 คน



การประเมินผลโครงการ :   โครงการมีผลสําเร็จ 71 – 80 เปอรเซ็นต

ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข :   

     ปญหา / อุปสรรค       ไมมีแรงงานอยูประจํา

     แนวทางแกไขปญหา   บันทึกขอระดมแรงงานจากวิทยาลัยเปนครั้ง ๆ 

                                         ไป ใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการปลูกสราง

                                         สวนยางพาราปฏิบัติการใสปุย

โครงการ : สวนยางพารา (ยังไมใหผลผลิต)  (ตอ)



ภาพการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  24 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิกรม พงศจันทรเสถียร ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง กลาวเปดการประชุม 
ณ หองประชุมไทรงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุวลี  กุลฑล  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ นําเสนอภาพรวมแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและสรุปคาใชจายโครงการตาง ๆ  

 



ภาพการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  24 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิกรม พงศจันทรเสถียร ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง กลาวเปดการประชุม 
ณ หองประชุมไทรงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



ภาพการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  24 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  เลขานุการฝายแผนงานและความรวมมือนําเสนอผลงานและผลปฏิบัติงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพงศ  สําแดง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานฯ 
 



ภาพการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  24 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเปรมฤดี  ดํายศ  หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ นําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานฯฝายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอฏารัตน  บุญมณี  เลขานุการฝายบริหารทรัพยากรนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานฯ 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  24 กันยายน  2558 
 

 
 
 

นางเปรมฤดี  ดํายศ  เสนอนํากระบวนการ PDCA ใชในการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุวลี   กุลฑล  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ  
สรุปผลนําเสนอผลงานและผลปฏิบัติงานฯ แทนรองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

 
 
 
 
 



ภาพการประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  24 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมนําเสนอผลงานและผลการดําเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันท่ี  16 กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมนําเสนอผลงานฯ  
วันท่ี 16  กันยายน  2558  ณ หองประชุม ตาตู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมนําเสนอผลงานฯ  

วันท่ี 16  กันยายน  2558  ณ หองประชุม ตาตู 
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