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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 

 งานวางแผนและงบประมาณได้จัดท าเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2559  
โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามงาน/โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการตาม     
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และโครงการท่ีได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 
 

 ในการจัดท าเอกสารครั้งนี้  งานวางแผนและงบประมาณ ได้รับความร่วมมือจากรองผู้อ านวยการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ งานการเงิน  และงานพัสดุ  ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาจัดท าเอกสาร
สรุปผลการปฏิบัติงานครั้งนี้   จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ข้อมูลในเอกสารเล่มนี้  คงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
                        งานวางแผนและงบประมาณ 
                        ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 



 ข 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ฉ 

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแต่ละงานโครงการ ซ 

   โครงการฝ่ายวิชาการ  
จัดซื้อ/จัดหาส่ือการเรียนการสอนประจ าแผนกวิชา/โครงการสอน 1 

จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 2 
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเสาร์-อาทิตย์ 3 
จัดหาวัสดุห้องสมุด 5 
จัดบอร์ดส่งเสริมความรู้ 6 
งานวัดผลประเมินผล 7 
วัดความถนัดทางวิชาชีพ 8 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา(V-NET) และทดสอบในกลุ่มภาษาอังกฤษ 9 
เทียบโอนผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 10 
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 11 
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 12 
การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน 13 
จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักศึกษา 14 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 15 
การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนฯ 17 
จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบริการงานส่ือการเรียนการสอน 19 
จัดซื้อวัสดุส านักงานแผนกวิชาพืชศาสตร์ 20 
เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 22 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 23 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 24 
ขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชฯ 26 

 



 ค 

สารบัญ 
 

 หน้า 

  โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร  

งานบริหารงานท่ัวไป 28 

งานเอกสารการพิมพ ์ 29 

งานประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาเกษตร 30 

งานการเงิน 32 

งานบุคลากร 33 

อบรมพัฒนาบุคลากร 34 

งานบัญชี 35 

งานพัสดุ 36 

งานอาคารสถานท่ี 37 

งานทะเบียน 38 

จัดพิธีรับประกาศนียบัตร 39 

 โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 40 

กีฬาและนันทนาการ 41 

กิจกรรมวันส าคัญ 42 

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 43 

เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 44 

ค่ายคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 45 

งานพยาบาล 46 

 อกท. 47 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 49 

งานปกครอง (บริหารความเส่ียง) 51 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 52 

ลดปัญหาการออกกลางคัน 53 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 54 

Open House 55 



 ง 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ปัจฉิมนิเทศ 56 

หนึ่งครูหนึ่งสถานศึกษา 57 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 59 

จัดท าคู่มือนักศึกษา 60 

จัดหาทุนการศึกษา 61 

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 62 

บริการวิชาการและวิชาชีพ 63 

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 64 

พิเศษและบริการชุมชน 65 

ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 66 

 โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  

งานวางแผนและงบประมาณ 69 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ 71 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 73 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 75 

สวนยางพารา (ให้ผลผลิต) 76 

การปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ ามัน 77 

การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์ 78 

ผลิตข้าวนาปี 79 

สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ 80 

ปรับปรุงเรือนเพาะช าไม้ประดับและรับจ้างจัดสวน 81 

เล้ียงสุกรเพื่อจ าหน่าย 82 

เล้ียงสุกรแบบครบวงจร 83 

เล้ียงไก่ไข1่ 84 

เล้ียงไก่ไข่ต่อเนื่อง 85 

เล้ียงโคเนื้อ 86 

ซื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ 87 

อัดฟ่อนฟาง 88 

การผลิตไก่พื้นเมือง 89 
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สารบัญ 

 

 หน้า 

ผลการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโตฯ 90 

สนับสนุนการท างานวิจัยในวิทยาลัยฯ 91 

ประกวดงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 93 

การประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา 94 

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 95 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 96 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 97 

หารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 99 

จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 101 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้แก่กลุ่มผู้เรียน 102 

จัดประชุมคณะกรรมการอกท. 104 

เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน GAP 105 

จัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 107 

สัมมนาการฝึกประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา 108 

จัดอาชีวะผู้ต้องขัง 109 

ประดิษฐ์เครื่องตัดไม้กระดานอัด 110 

จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 111 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน อศ.กช. 112 

ศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 113 

โครงการฝึกประสบการณ์งานฟาร์มในสถานประกอบการในและต่างประเทศ    114 

โครงการจัดหาเครื่องมือประจ าตัวนักศึกษา 116 

การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ            117 
 
 



งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1. งบบุคลากร
   - เงินเดือน 29,792,911         29,792,911         
   - เงินวิทยฐานะ 2,800,229           2,800,229           
   - เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 216,000             216,000              
   - ค่าครองชีพ 28,322               28,322               
   -  เงินประจ าต าแหน่ง 1,665,665           1,665,665           
   - ค่าจ้างประจ า 3,568,694           3,568,694           

   - ค่าจ้างชั่วคราว 1,400,723           1,400,723           

รวมงบบุคลากร 38,071,821        1,400,723         39,472,544        
2.  งบด าเนินงาน

    - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,305,100           2,602,708           4,907,808           
    - ค่าสาธารณูปโภค 894,095             40,452               934,547              
    -  รายจ่ายอื่น

รวมงบด าเนินงาน 3,199,195         2,643,160         5,842,355          
3.  งบลงทุน
    -  ครุภัณฑ์ 504,900             75,000               579,900              
    - ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง -                    
   รวมงบลงทุน 504,900            75,000             579,900            

4.  งบเงนิอุดหนุน
     - อศ.กช. 114,000             114,000              

     - ทนุเฉลิมราชกุมารี 30,000               30,000               

     - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 1,832,855           1,832,855           
    -  หารายได้ระหว่างเรียน 160,000             160,000              
    - ฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะส้ัน 81,000               81,000               
    - อกท.ระดับภาค 835,000             835,000              
    - เคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียน 67,200               67,200               

สรปุผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559

แหล่งเงิน
ประเภทรายจ่าย รวมเงิน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง



รวมเงนิอุดหนุน 3,120,055         -                  3,120,055          

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอ่ืน 
    - ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ 95,000               95,000               
   - โครงการสร้างเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐาน
อาชีวศึกษา

559,997             559,997              

   - ผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูฯ 2,126,200           2,126,200           

   - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

350,000             350,000              

  - ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

22,300               22,300               

  - เกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจ
มาตรฐาน

65,995 65,995               

 - จัดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาฯ 66,000 66,000               

 - ยกระดับมาตรฐานทกัษะพื้นฐานอาชีพ 200,000 200,000              

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาฯ (ทวิศึกษา)

113,296 113,296              

  - จัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพื่อคืนครูให้
นกัเรียน

117,600 117,600              

 - ความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียน
นกัศึกษาในต่างประเทศ

70,000 70,000               

 - ส่งเสริมทกัษะวิชาชีพเพื่อเปน็มืออาชีพ
และความเปน็เลิศนกัศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างทนุปญัญาชาติ

100,000 100,000              

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it Center

650,000 650,000              

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 3,881,391         -                  3,881,391          

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 48,777,362        4,118,883         52,896,245        

รวมเงินประเภทรายจ่าย แหล่งเงิน



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

1.  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา

     งบบุคลากร
         เงินเดือน 29,707,200 29,707,200 29,792,911
         เงินวิทยฐานะ 2,798,400 2,798,400 2,800,229

         เงินประจ าต าแหน่ง 1,664,400 1,664,400 1,665,665

         ค่าครองชีพ 24,000 24,000 28,322

         ค่าจ้างประจ า 2,026,560 2,026,560 3,568,694

         ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 216,000 216,000 216,000

         ค่าจ้างชั่วคราว 1,520,680 1,520,680 1,400,723

       รวมงบบุคลากร 36,436,560 0 1,520,680 37,957,240 39,472,544

  งบด าเนินงาน

   1. บรหิารงานทั่วไปและเกษตรเพ่ือชีวิต

       -  ค่าปฏิบติังานนอกเวลา 120,000 120,000 42,134

       -  ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก และพาหนะ      108,000 592,000 700,000 215,540

        -  ซ่อมแซมยานพาหนะและรถแทรกเตอร์      300,000 300,000 150,954

       -  ซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง        30,000 270,000 300,000 63,140

       -  เงินสมทบประกันสังคม 63,600 63,600 74,236

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน      190,000 290,000 480,000 305,610

  2. ค่าสาธารณูปโภค
        - ไฟฟ้า 746,000 909,650 1,655,650 894,095

        - โทรศัพท์ 32,000 32,000 23,676

        - ไปรษณีย์ 13,000 13,000 15,696

        - ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 0 0 1,080

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณของแต่ละงาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 2559

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง

    รวมงานบรหิารทั่วไป   1,374,000            -     2,290,250    3,664,250    1,786,161

  3.  โครงการฝ่ายวิชาการ
      3.1 จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตาม
โครงการสอน

     463,600 36,400 500,000 375,905

     3.2 จัดการเรียนการสอนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

             -   0 0

     3.3 จัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงฯ

             -   0 0

    3.4 จัดหาวัสดุหอ้งสมุด          8,700 8,700 4,105
    3.5 จัดบอร์ดส่งเสริมความรู้          2,000 2,000 0
    3.6 งานวัดผลประเมินผล          7,080 7,080 7,960
    3.7 วัดความถนัดทางวิชาชีพ            620 620 0
    3.8 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับอาชีวศึกษา

2,750 2,750 2,750

    3.9 เทยีบโอนผลการเรียนรู้ 0 0
    3.10 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 15,298 15,298 15,298
    3.11 การประเมินตามสภาพจริง 1,325 1,325 0
     3.12 ส่งเสริมใหน้กัเรียนทกุคนมีแฟ้มฯ 0 0 0
    3.13 การจัดกิจกรรมสอนเสริมฯ 0 0 0
    3.14 งานพัฒนาหลักสูตรการสอน 3,160 3,160 0
    3.15 การเตรียมความพร้อมด้าน
การศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

290,000 290,000 290,000

    3.16 งานส่ือการเรียนการสอน 20,000 20,000 0
    3.17 จัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกวิชา
พืชศาสตร์

5,000 5,000 0

    3.18 เพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ 27,400 27,400 27,400
    3.19 โครงงานวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 18,295

    3.20 ปรับพื้นฐานก่อนการฝึกงาน 6,000 6,000 0
    3.21 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 1,100 1,100 0
     3.22 บริการวิชาชีพคลีนคิเกษตรเคล่ือนที่ 4,000 4,000 0



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง

    3.23 ปรับพื้นฐานก่อนฝึกงาน (เกษตรศาสตร์) 0 0
    3.24  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมฯ 0 0 0
    3.25 กวดวิชาก่อนสอบ V-net 0 0 0
    3.26 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 14,120 14,120 14,120
   รวมฝ่ายวิชาการ 852,780 74,448 1,325 928,553 755,833
  4. โครงการฝ่ายบรหิารทรพัยากร
      4.1 งานบริหารงานทั่วไป 12,000 12,000 18,840

      4.2 งานเอกสารการพิมพ์ 25,000 45,000 70,000 56,500

      4.3 งานประชาสัมพันธ์ 10,100 3,000 25,000 38,100 38,666

      4.4 จัดซ้ือวัสดุงานบคุลากร 3,000 3,000 2,015
      4.5 อบรมพัฒนาบคุลากร 0 0

      4.6 งานการเงิน 10,035 10,035 6,500

      4.7 งานบญัชี 1,000 1,000 1,000

      4.8 งานพัสดุ 8,000 690 8,690 14,199

      4.9 งานอาคารสถานที่ 10,000 201,100 211,100 468,388

      4.10 งานทะเบยีน 15,000 10,000 10,000 35,000 26,370

      4.11 จัดพิธีรับประกาศนียบตัร 14,000 14,000 12,890

รวมฝ่ายบรหิารทรพัยากร 81,100 61,000 260,825 402,925 645,368

   5. โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนฯ
      5.1 จัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนฯ 5,000 5,000 1,847

      5.2 กีฬาและนันทนาการ  30,000 40,000 70,000 32,580

      5.3 กิจกรรมวันส าคัญ 10,000 10,000 10,246

      5.4 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3,000 3,000 1,260

      5.5 เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 18,000 18,000 10,688

      5.7 ค่ายคุณธรรมน าความรู้ฯ 40,000 40,000 6,080

      5.8 สวัสดิการพยาบาล 3,000 3,000 3,000

      5.9 กิจกรรม อกท. 50,000 50,000 50,000

      5.10 อบรมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้าง
คุณธรรมฯ

10,000 10,000 0

     5.11 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดฯ 10,000 10,000 0



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง

      5.12 งานปกครอง (บริหารความเส่ียง) 10,000 10,000 6,730

      5.13 ฝึกอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมฯ 0 0

      5.12 เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 5,000 5,000 3,610

      5.13 ลดปญัหาออกกลางคัน 100,000 100,000 100,000

      5.14งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 0 0 0

      5.15 ปจัฉิมนิเทศ 2,000 2,000 1,900

      5.16 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 27,000 27,000 17,560

      5.17 หนึ่งครูหนึ่งสถานศึกษา 22,000 22,000 14,000

      5.18 จัดท าคู่มือนักศึกษา 16,000 16,000 16,000

      5.19 จัดหาทนุการศึกษา 1,115 1,115 0

      5.20 บริการวิชาการและวิชาชีพ 31,877 31,877 31,010

      5.21 ส่งเสริมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 0

      5.22 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 0

     5.23 ฝึกอบรมและบริการวิชาชีพระยะส้ัน 24,000 81,000 105,000 105,000

      5.24 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,032,000 1,032,000 1,032,000

รวมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนฯ 1,232,877 296,115 42,000 1,570,992 1,443,511

6.  โครงการฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื
      6.1 งานวางแผนและงบประมาณ 5,000 11,475 16,475 5,403

      6.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการฯ 30,000 30,000 51,259

      6.3 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 24,000 1,000 25,000 20,050

      6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ 10,000 10,000 10,000

      6.5 สวนยางพารา 1 485,200 485,200 523,389

      6.6 ปลูกปาล์มน้ ามัน 100,000 100,000 109,880

      6.7 ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์ 7,000 30,000 37,000 34,307

      6.8 ผลิตข้าวนาปี 100,000 251,600 351,600 437,174
      6.9 สาธิตเกษตรผสมผสานฯ 10,000 25,000 35,000 32,198

     6.10 ผลิตและรวบรวมพันธ์ุไม้ประดับฯ 30,000 30,000 0

     6.11 เล้ียงสุกรเพื่อจ าหน่าย 130,000 10,000 47,700 187,700 187,700

     6.11 ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อจ าหน่าย 0



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง

     6.12 เล้ียงสุกรแบบครบวงจร 10,000 29,800 39,800 39,425

     6.13 เล้ียงไก่ไข่ 1 50,000 275,430 325,430 325,430

     6.14 เล้ียงไก่ไข่ 2 135,000 30,000 260,000 425,000 320,000

     6.15 โคเนื้อ 13,000 50,000 63,000 60,250

     6.16 ซ้ือพ่อพันธ์ุโค 60,000 60,000 60,000

     6.17 ผลิตอาหารสัตว์ 0

     6.18 อัดฟ่อนฟาง 10,400 10,400 10,400

     6.19 การผลิตไก่พื้นเมือง 16,950 16,950 16,100

    6.20 ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 13,107 13,107 13,107

    6.21 การประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ฯ 24,474 24,474 24,474

    6.22 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ฯ 9,000 9,000 9,000

รวมฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 509,000 353,181 1,432,955 2,295,136 2,289,546
    รวมงบด าเนินงาน (แผนงาน 1) 40,486,317 784,744 5,548,035 46,819,096 46,392,963

  งบลงทุน
   ครภัุณฑ์
  ครุภัณฑ์หอ้งโสตทศันูปกรณ์แผนกวิชา
เกษตรศาสตร์

507,000 507,000 504,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

    รวมงบลงทุน  (แผนงาน 1) 507,000 0 0 507,000 504,900
   งบเงนิอุดหนุน
   - เงินอุดหนุนทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 30,000 30,000
   - รายได้ระหว่างเรียน 160,000 160,000 160,000
   - อกท. ระดับภาค 835,000 835,000 835,000
   - อศ.กช 114,000 114,000 114,000
   - เคร่ืองมือประจ าตัวผู้เรียน 68,800 68,800 67,200

   -  อุดหนุนฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ
ระยะส้ัน

81,000 81,000 81,000



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง

   รวมงบอุดหนุน (แผนงาน 1) 0 1,288,800 0 1,288,800 1,287,200
2.  แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา
     ข้ันพ้ืนฐาน

     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการการศึกษา     ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบขั้น
     พื้นฐาน    - ค่าจัดการเรียนการสอน 1,333,050

    - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 113,525

    - ค่าอุปกรณ์การเรียน 54,970         54,970 47,380
    - ค่าหนังสือเรียน 239,000

    - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 105,300       105,300 99,900

      รวม (แผนงาน2) 1,845,845 160,270 147,280

3.  แผนงานส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนา
     งบเงนิอุดหนุน
     การพฒันานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ 22,000 22,000 22,000

        รวมเงินอุดหนุน (แผนงาน 3) 22,000 22,000 22,000
รวมแผนงาน1-3 40,993,317 3,941,389 5,548,035 48,797,166 48,354,343

โครงการเพ่ิมเติม

 -สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กฯ 560,000 560,000 559,997

 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียน

95,000 95,000 95,000

 - ผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 2,126,200 2,126,200 2,126,200
 - อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 300,000 300,000 300,000
 - สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน 50,000 50,000 50,000
 - ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

22,300 22,300 22,300

  - เกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจ
มาตรฐาน

65,995 65,995 65,995

 - จัดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษาฯ 66,000 66,000 66,000



งบประมาณ
งบเงิน
อุดหนุน

นอก
งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่าย

รวม จ่ายจริง

 - ยกระดับมาตรฐานทกัษะพื้นฐานอาชีพ 200,000 200,000 200,000

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาฯ (ทวิศึกษา)

113,600 113,600 113,296

  - จัดหาบคุลากรสนบัสนนุเพื่อคืนครูใหน้กัเรียน 117,600 117,600 117,600

 - ความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียนนกัศึกษา
ในต่างประเทศ

70,000 70,000 70,000

 - ส่งเสริมทกัษะวิชาชีพเพื่อเปน็มืออาชีพและ
ความเปน็เลิศนกัศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทนุ
ปญัญาชาติ

100,000 100,000 100,000

 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Fix it Center

650,000 650,000 650,000

 - ศึกษาดูงานบริหารหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ

5,890 5,890 1,500

  - พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี 10,000 10,000 4,014

 รวมโครงการเพิ่มเติม 4,536,695 0 15,890 4,552,585 4,541,902
รวมทั้งสิ้น 45,530,012 3,941,389 5,563,925 53,349,751 52,896,245



1.  ช่ือโครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายวิชาการและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  500,000 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ 375,912  บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน       บาท  รายรับจริง...................-...............บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุฝึก 
      6.2 เพื่อเพิ่มทักษะในสาขาอาชีพงาน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1 เชิงปริมาณ 
     7.1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึกประจ าแผนกวิชา
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
     7.1.2 ให้การฝึกทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ 
7.2 เชิงคุณภาพ 
      7.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
      7.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
       7.2.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึกประจ าแผนกวิชาต่าง ๆ 
ของวิทยาลัยฯ 
 2. ให้การฝึกทักษะแก่นักเรียน นักศึกษา ของ
วิทยาลัยฯ 
3. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
4. นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
5. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุ 
อุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/การเรียนการสอน 
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

ได้ด าเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะของทุก
แผนกวิชา 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายณัฐพงศ์  ส าแดง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพงศ์  ส าแดง  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณ –  บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน       บาท  รายรับจริง  -  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
         6.1 เพื่อจัดการเรียนการสอน 
         6.2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
2 ช้ันเรียน  (เรือนจ า) 
 

จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 1 ช้ันเรียน  (เรือนจ า) 
 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/การเรียนการสอน 
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ณ เรือนจ าจังหวัด
พัทลุง 

 
 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายณัฐพงศ์  ส าแดง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เสาร์-อาทิตย์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองฝ่ายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณ –  บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน       บาท  รายรับจริง.......-........บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       6.1  เพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในด้านวิชาชีพเกษตรให้ทันต่อเหตุการณ์
และเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้าและทันสมัย 
       6.2  เพื่อผู้ส าเร็จการศึกษามีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพเกษตร  สามารถน าความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ไป
ใช้ในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวเกษตรและอาชีพของตนเองได้ต่อไป 
       6.3  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวิจัยและจิตส านึกใน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพเกษตร  ตลอดจนเป็นผู้มีโลกทัศน์สากล  สามารถพัฒนาตนเอง  และ
สร้างสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นในสังคม  รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา   
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1 เชิงปริมาณ 
     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  จ านวน  1  กลุ่ม   
7.2 เชิงคุณภาพ 
       ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ ทักษะ  และ
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพเกษตรให้ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เสาร์-อาทิตย์   (ปวส.)  จ านวน  1  กลุ่ม   
2.  ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู้ ทักษะ  และ
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพเกษตรให้ทันต่อ
เหตุการณ์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้า
และทันสมัย 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. ดูแลผู้เรียน/จัดการเรียนการสอน 
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เสาร์-อาทิตย์  จ านวน  1 กลุ่ม 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายณัฐพงศ์  ส าแดง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการ   
                     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร  ด ายศ นายจรูญ  รงค์รัตน์  นายเมฆา  ชาติกุล 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000  บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  4,014  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
       6.1  เพื่อขอเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
       6.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

เปิดสอนจ านวน  1  หลักสูตร เปิดสอนจ านวน  1  หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ 
2. ท าแผนการเปิดสอน 
3. พัฒนาหลักสูตร 
4. เปิดสอน 
5. ประเมินผลและรายงาน 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ 
2. ท าแผนการเปิดสอน 
3. พัฒนาหลักสูตร 
4. เปิดสอน นักศึกษา  จ านวน  9 คน 
 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายสมพร  ด ายศ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการจัดหาวัสดุห้องสมุด 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนุบล ทวีตา ฝุายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  8,700 บาท รายจ่ายจริง งบประมาณ จ านวน  4,105  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุส่ิงพิมพ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของคณะครู-อาจารย์ และนักศึกษา 
 6.2 เพื่อรักษาหนังสือให้มีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้สะดวก
แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
 6.4 เพื่อจัดซื้อหนังสือท่ีดีมีมาตรฐานเข้าห้องสมุด 
 6.5 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศดี น่านั่งอ่านหนงัสือ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 ห้องสมุดมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 7.1.2 มีนักศึกษาเข้าใช้บริการเพิ่มมากข้ึน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
    7.2.1 หนังสือมีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ 
 7.2.2 ห้องสมุดมีระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ี
สะดวกยิ่งขึ้น ห้องสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี 

1. ห้องสมุดมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 
เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. มีนักศึกษาเข้าใช้บริการเพิ่มมากข้ึน  
3. หนังสือมีสภาพที่ทนต่อการใช้งานได้นาน ๆ 
4. ห้องสมุดมีระบบการให้บริการแก่ผู้ใช้ท่ี
สะดวกยิ่งขึ้น 
5. ห้องสมุดมีบรรยากาศดีและหนังสือดี 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. พิจารณาส่ังซื้อหนังสือ 
3. ด าเนินการส่ังซื้อหนังสือ 
4. ตกแต่งและจัดบรรยากาศ 
5. ส ารวจหนังสือช ารุด ซ่อม เย็บเล่ม 

1. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. พิจารณาส่ังซื้อหนังสือ 
3. ด าเนินการส่ังซื้อหนังสือ 
4. ตกแต่งและจัดบรรยากาศ 
5. ส ารวจหนังสือช ารุด ซ่อม เย็บเล่ม 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81- 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       งบประมาณท่ีต้ังไว้ตามโครงการได้ลดลงเพราะใช้งบประมาณของโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
                                                                               ลงช่ือ  นางนุบล  ทวีตา  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดบอร์ดส่งเสริมความรู้ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนุบล ทวีตา 
     งานศูนย์วิทยบริการ  ฝุายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณ ท่ีได้รับอนุมัติ   2,000 บาท รายจ่ายจริง  - บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     สร้างบรรยากาศในห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

      นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากผู้รู้และ
แหล่งความรู้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

ห้องสมุดมีบอร์ดแสดงความรู้เพิ่มเติม  มีนักศึกษา
เข้าใช้บริการเพิ่มมากข้ึน และได้ความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อื่นนอกจากใน
ห้องเรียน  

 

8.  ผลการด าเนินงาน (ระบุเป็นข้อและต้องสอดคล้องกับกิจกรรมท่ีด าเนินงาน) 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจวันส าคัญ 
2. พิจารณาส่ังซื้อแผ่นโปสเตอร์ 
3. ด าเนินการส่ังซื้อแผ่นโปสเตอร์ 
4. ตกแต่งและจัดบรรยากาศ 

1. ส ารวจวันส าคัญ 
2. พิจารณาส่ังซื้อแผ่นโปสเตอร์ 
3. ด าเนินการส่ังซื้อแผ่นโปสเตอร์ 
4. ตกแต่งและจัดบรรยากาศ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81- 91-100 

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       ไม่มี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 
 
                                                                               ลงช่ือ  นางนุบล  ทวีตา  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานวัดผลประเมินผล 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล    ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   7,960  บาท รายจ่ายจริงงบประมาณจ านวน  7,960  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
        6.1 เพื่อด าเนินการและประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา 
    6.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผลแก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผ่านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 7.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนมี
ความรู้ด้านการวัดผลและประเมินผล 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดผลและ
ประเมินผล และจบตามหลักสูตร 

1. นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผ่านการวัดผล
และประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
2. นักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ด้าน
การวัดผลและประเมินผล 
3. นักเรียน นักศึกษา ผ่านการวัดผลและ
ประเมินผล และจบตามหลักสูตร 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. น าเสนอโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

1. น าเสนอโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  วัดความถนัดทางวิชาชีพ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  620  บาท   รายจ่ายจริง  -  บาท   
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้นักเรียนท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัดและสนใจอย่าง
แท้จริง 
  6.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน ห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ และครูผู้สอนได้อย่าง
เหมาะสม 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
   มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จ านวน 90 คน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถ
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. จัดเตรียมแบบวัดความถนัด 
3. จัดซื้อวัสดุ 
4. ท าการทดสอบตามวันท่ีสถานศึกษาก าหนด 
5. ประกาศผล, สรุปโครงการ 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุม่                  
                    ภาษาอังกฤษ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง     งานวัดผลและประเมินผล   ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   2,750  บาท  รายจ่ายจริง  งบเงินอุดหนุน  2,750  บาท   
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    6.1 เพื่อด าเนินการช้ีแจงนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็นและความส าคัญของการสอบ 
    6.2 เพื่อจัดให้ครูทบทวนความรู้ท่ีต้องสอบตามเนื้อหาแต่ละองค์ประกอบแต่ละวิชา 
    6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกท าข้อสอบท่ีใกล้เคียงกับแบบทดสอบ V-Net 
    6.4 เพื่อด าเนินการช้ีแจงกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของข้อสอบ สถานท่ีสอบ การปฏิบัติตัวให้
ถูกต้องตามระเบียนการเข้าห้องสอบ 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์สอบ เข้า
สอบ 100% 
2. นักศึกษาท่ีเข้าสอบ มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 55 ข้ึนไป  
3. นักศึกษาท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความรู้
เหมาะสมตามหลักสูตร 
4. นักศึกษาท่ีสอบผ่าน V-Net ได้รับความเช่ือถือ
จากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น 

1. นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์สอบ 
เข้าสอบ 95.06% 
2. นักศึกษาท่ีเข้าสอบ มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ค่า
คะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป ร้อยละ 71.42
ระดับดีมาก 
3. นักศึกษาท่ีสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมี
ความรู้เหมาะสมตามหลักสูตร 
4. นักศึกษาท่ีสอบผ่าน V-Net ได้รับความเช่ือถือ
จากสถานประกอบการ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. น าเสนอโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/ ด าเนินการตามโครงการ 
3. ทดสอบทางการศึกษา 
4. สรุปผล และรายงาน 

1. ประชุมเพื่อด าเนินการตามโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการติว/ ด าเนินการสอบ 
4. สรุปผลและรายงานผลการสอบ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90   91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เทียบโอนผลการเรียนรู้ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
    งานวัดผลและประเมินผล    ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน – บาท รายจ่ายจริง  - บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการน าความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอน 
  6.2 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีเคยเรียนมาแล้วในรายวิชาตามหลักสูตร น าผลการเรียนมาเทียบโอน 
      6.3 เพื่อให้ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการท่ีเรียน
ระบบเทียบโอนฯ เพิ่มข้ึน จ านวน 10 คน 
2. ผู้เรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอนผล 
การเรียน 
3. ผู้เรียนท่ีท างานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
4. ผู้เรียนในภาคเรียนปกติได้ลดเวลาในการเรียน 
ไม่ต้องเรียนซ้ าอีก 

1. ผู้เรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอน 
ผลการเรียน  จ านวน  4  คน 
2. ผู้เรียนจ านวน  4 คนในภาคเรียนปกติได้ 
ลดเวลาในการเรียน ไม่ต้องเรียนซ้ าอีก 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ  
2. ประชาสัมพันธ์แนะแนว 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุ 
5. สรุปผลโครงการ 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการรับค าร้อง, เทียบโอนรายวิชา 
4. สรุปผลการเทียบโอน 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  งานวัดผลและประเมินผล  ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 15,298  บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 15,298 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
  6.2 เพื่อทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 90 คน 
2.  นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 
 ปีการศึกษา 2557 มีความรู้ทักษะวิชาชีพ  
สอบผ่าน 100% 

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 เข้าสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  84 คน สอบ
ผ่านจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 97.61 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. จัดเตรียมวัสดุ, เครื่องมือสอบ 
3. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ประเมินผล, ประกาศผล 
5. สรุป, การประเมินโครงการ 

1.  แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน 
2.  จัดเตรียมเครื่องมือสอบ, จัดซื้อวัสดุ 
3.  ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4.  สรุปผล 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล    ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 1,325 บาท รายจ่ายจริง  -  บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย 
  6.2 เพื่อส่งเสริมการท าบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
  6.3 เพื่อสนับสนุนการจัดท าแฟูมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักศึกษาทุกระดับช้ันมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 
2. ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา 
3. ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง
หลากหลาย 
4. นักเรียน นักศึกษา ท าบันทึกและรวบรวม
ข้อมูลจากการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1. นักศึกษาทุกระดับช้ันมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงทุกรายวิชา 
2. ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา 
3. ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่าง
หลากหลาย 
4. นักเรียน นักศึกษา ท าบันทึกและรวบรวมข้อมูล
จากการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. ด าเนินการ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ประชุมครูผู้สอน   
ด าเนินวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ   ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงาน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล    ฝุายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน   -  บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อส่งเสริมการท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการเรียน และการท ากิจกรรม 
 6.2 เพื่อส่งเสริมการท าแฟูมสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมข้อมูล และการท า
กิจกรรม 
2. นักเรียนทุกคนจัดท าแฟูมสะสมผลงาน 
3. ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจาก
แฟูมสะสมผลงาน 
4. นักเรียนท าบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากการ
เรียนและการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

ไม่ได้ด าเนินการ 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 2. จัดซื้อวัสดุ 
3. ด าเนินการตามแผน 
4. สรุปและประเมินผล 

- 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง 
     งานวัดผลและประเมินผล   ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน   -  บาท   
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีเรียนช้าสามารถเรียนทันเพื่อนและท่ีไม่เข้าใจ เข้าใจมากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียน
เรียนได้ดียิ่งขึ้นตามขีดความสามารถของตน  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 6.2 เพื่อช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
 6.3 เพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อนการเรียน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
ให้กับผู้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ 
2. ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนท่ี
หลากหลายรูปแบบตามลักษณะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดสูงขึ้น 

  ไม่ได้ด าเนินการ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ/ ประชุมวางแผน 
2. ด าเนินการตามแผน 
3.  สรุปและประเมินผล 

 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่ม ี     

                          ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซ่ง  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเปรมฤดี  ด ายศ  นางอวัสดา คังคะโน นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ  
    และ นางกาญจนา ชูแสง     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝุายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน  -  บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อบริการข้อมูลด้านหลักสูตร 
 6.2 เพื่อจัดท าแผนการเรียน 
 6.3 เพื่อจัดตารางเรียนตารางสอน 
 6.4 เพื่อจัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1.  จัดท าแผนการเรียนปีการศึกษา 2559  จ านวน  
8  เล่ม    
2.  จัดตารางเรียนตารางสอนจ านวน 2 ภาคเรียน 
คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  และภาค
เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  จ านวนภาคเรียนละ  
1  เล่ม  และมอบให้ครูและนักศึกษาทุกคน 
3.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่  โครงการสอน จ านวน  200  
ชุด   และแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  
100  ชุด  
4.  มีแผนการเรียนท่ียืดหยุ่นหรือปรับรายวิชาได้
ตามความต้องการของผู้เรียนและครูผู้สอน 
5.  มีตารางเรียนตารางสอนใช้ทันเปิดภาคเรียน 
6.  มีแบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการจัดการ
เรียนรู้เพียงพอกับความต้องการของครู 

1.  จัดท าแผนการเรียนปีการศึกษา 2559  
จ านวน  8  เล่ม   ซึ่ง 7 เล่ม มอบให้แผนกวิชา 
2.  จัดตารางเรียนตารางสอนจ านวน 2 ภาคเรียน 
คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  และภาค
เรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  จ านวนภาคเรียน
ละ  1  เล่ม  และมอบให้ครูและนักศึกษาทุกคน 
3.  จัดท าแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนไม่ได้ท าเนื่องจากมอบให้ในรูปของ
ไฟล์ข้อมูล  
4.  มีแผนการเรียนสามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสม 
5.  มีตารางเรียนตารางสอนใช้ทันเปิดภาคเรียน 
6.  มีแบบฟอร์มโครงการสอนเป็นไฟล์ข้อมูลมอบ
ใหค้รูผู้สอน 
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8.  ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการเรียน   ปีการศึกษา 2559 
2. ปรับแผนการเรียนปีการศึกษา 2558, 2557 
3. จัดรายวิชาเรียนมอบแผนกวิชา 
4. จัดตารางเรียน ตารางสอน  ภาค 2/2558 และ 
1/2559 
5. มอบตารางเรียน  ตาราง สอน ตารางห้องเรียน
ให้ครู และนักเรียนนักศึกษา 
6. จัดท าแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง   กับงานพัฒนา
หลักสูตรฯ  
7.  บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
8.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าแผนการเรียน   ปีการศึกษา 2559 
2. ปรับแผนการเรียนปีการศึกษา 2557, 2558 
และ 2559 
3. จัดท ารายวิชาเรียนมอบแผนกวิชาเพื่อจัด
ครูผู้สอนรับผิดชอบรายวิชา 
4. จัดตารางเรียน ตารางสอน  ภาค 2/2558 และ 
1/2559 
5. มอบตารางเรียน  ตาราง สอน ตารางห้องเรียน
ให้   ครู แผนกวิชา และนักเรียนนักศึกษา 
6.  ให้บริการบริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
7.  รายงานผลการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนด 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       
              ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ด ายศ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                      
ฝุายวิชาการ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอวัสดา  คังคะโน 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 290,000 บาท รายจ่ายจริงงบประมาณ จ านวน  290,000  บาท 
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
       6.1 เพื่อจ้างครูชาวต่างชาติ วิทยากรพิเศษ สอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  และ
ตระหนักเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน (มาลายูหรือจีน)แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ในการส่ือสารกับเพื่อนบ้านกลุ่มประชาคมอาเซียน 
   6.2 เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร MEP วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง น าทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  ภาษาอาเซียนและความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ไปขยายผลสู่การเรียนรู้วิชาชีพสู่สากล 
   6.3 เพื่อพัฒนา-ยกระดับมาตรฐานการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร แก่นักศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตรMEP ให้มีมาตรฐานตามสากล CEFR อย่างน้อย B1 
   6.4 เพื่อพัฒนา-ยกระดับครูวิชาชีพ ผู้สอนหลักสูตรMEP ด้านภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานตามสากล 
CEFR อย่างน้อย B2 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1.1 ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารและวิชาชีพเกษตร 1 คน           
ปฏิบัติการสอน 2 ภาคเรียน ประมาณ 740 ช่ัวโมง
7.1.2 นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง จ านวน 100 คน  
7.1.3 นักศึกษาหลักสูตรMEP สาขางานพืชสวน 
จ านวน 35 คน  
7.1.4 ครูผู้สอนวิชาชีพและวิชาสามัญ ในหลักสูตร 
MEP  จ านวน 12 คน  
7.1.5 ครู/วิทยากร สอนภาษามาลายู/จีน 1-2 คน 
ปฏิบัติการสอน 140 ช่ัวโมง 
 นักเรียน-นักศึกษา จ านวน 100 คน มีทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ท้ังในและนอก
ห้องเรียน กับครูชาวต่างชาติ ในบรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติ 
7.2.2 นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง หลักสูตร MEP มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ/
ภาษามาลายู หรือจีน ท้ังในและนอกห้องเรียนใน

ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
และวิชาชีพเกษตร 1 คน ปฏิบัติการสอน ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (ต.ค.58-ก.พ.59) 
2. จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน(จีน/มาลายู)และวิชาชีพเตรียมความ
พร้อมเพื่อฝึกงานในสถานประกอบการ หลักสูตร 
2 วัน ส าหรับนักศึกษาช้ัน ปวส.2/2 สาขาพืช
ศาสตร์ หลักสูตร MEP จ านวน 20 คน และครู
ประจ าหลักสูตร และแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
จ านวน 15 คน รวม 35 จัดกิจกรรม 10 
กรกฎาคม  2559  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร MEP 
ด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR จ านวน 
12 คน 
4. จัดค่ายภาษาสู่อาเซียน English camp for 
ASEAN 2016 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม
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การส่ือสารและใช้ในการท างานในสถาน
ประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียน 
7.2.3 ครูผู้สอนวิชาชีพและวิชาสามัญ ในหลักสูตร
MEP จ านวน 12 คน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารตามมาตรฐานสากล CEFR ระดับ
อย่างน้อย B2 หรือ TOEIC อย่างน้อย 400 
คะแนน 
 7.2.4 นักศึกษาท่ีจบหลักสูตร MEP สามารถสอบ
วัดระดับมาตรฐานสากล CEFR อย่างน้อย B1 

สู่ประชาคมอาเซียน วันท่ี10-11 กันยายน2559  
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวส.1 และ อศ.กช. 
จ านวน 52 คนได้รับความรู้พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและสนุกสนานกับกิจกรรมค่ายฯ 
กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติมากขึ้นเรียนรู้ภาษามาเลเซียและ
วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 
                          

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/พิจารณาอนุมัติ 
2. จ้างครูต่างชาติ/วิทยากรพิเศษ  
3. ค่ายภาษาสู่อาเซียน 
4. พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรMEPด้านภาษาฯตาม
มาตรฐาน CEFR 
5. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน/มาลายู
เตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานในสถาน
ประกอบการในประเทศอาเซียน 
6. รายงานสรุปผล 

1. เสนอโครงการ/พิจารณาอนุมัติ 
2. จ้างครูต่างชาติ/วิทยากรพิเศษ  
3. ค่ายภาษาสู่อาเซียน 
4. พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรMEPด้านภาษาฯตาม
มาตรฐาน CEFR 
5. ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน/มาลายู
เตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานในสถาน
ประกอบการในประเทศอาเซียน 
6. รายงานสรุปผล 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1  ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ 4.47 
    9.2  ผลการประเมินโครงการ ดีมาก 
    9.3 โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณค่ายภาษาสู่อาเซียน จ ากัด สามารถจัดได้เฉพาะ ปวส.1 และ
ก าหนดการจัดค่ายไม่สามารถด าเนินการได้ตรงตามทีก าหนด เนื่องจากนักศึกษามีกิจกรรมอื่น ๆ ต้องท า
มาก และจ าเป็นต้องจัดในวันหยุดเนื่องจากสถานท่ีภายนอกไม่ว่าง  
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  จัดกิจกรรมในวิทยาลัยฯ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ควรจองสถานท่ีจัดค่ายล่วงหน้า ต้ังแต่เดือนมีนาคม เพราะมีการจัด
ค่ายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ของโรงเรียนอืน่ ๆ ท าให้สถานท่ีภายนอกไม่พอเพียง 
       

 

                   ลงช่ือ นางอวัสดา  คังคะโน  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อบริการงานสื่อการเรียนการสอน 2559 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมฐานนท์ และคณะ 
     งานส่ือการเรียนการสอน   ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณได้รับอนุมัติ   จ านวน  20,000 บาท  รายจ่ายจริง  จ านวน  -  บาท   
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดซื้อ จัดหาส่ือการเรียนการสอน  
 6.2 เพื่อให้บริการการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
2. ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรกรและชุมชนท่ีขอรับ
การสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ 
3. ให้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม 
4. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
5. นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

1. ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีขอใช้ห้องส่ือได้ทุกรายวิชาท่ีขอใช้
บริการ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
2. ให้บริการอื่นใดแก่เกษตรกรและชุมชนท่ีเข้า
ฝึกอบรม ณ ห้องงานส่ือฯ 
 3.ไม่มีการขอใช้บริการด้านการจัดการศึกษาผ่าน
ดาวเทียม 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. น าเสนอโครงการ 
2. จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
3. ด าเนินการตามโครงการฯ 
4. สรุปและรายงานผล 

สรุปผลการด าเนินการโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      จะใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้หมด  จึงจะด าเนินการจัดซื้อใหม่    

                     ลงช่ือ นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท์  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานแผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 นายจรูญ รงค์รัตน ์
    2.2 นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสด์ิ 
    2.3 นายทนง แซ่เฮง 
     งานแผนกวิชาพืชศาสตร์  ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณ ท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  5,000   บาท  รายจ่ายจริง  - บาท  
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดเตรียมวัสดุส านักงานของแผนกวิชาพร้อมให้บริการ 
 6.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1 มีวัสดุส านักงานครบถ้วนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
7.2 มีห้องส านักงานแผนกวิชาท่ีมีความพร้อม 
สะอาด เรียบร้อย 

7.1 มีวัสดุส านักงานครบถ้วนตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
7.2 มีห้องส านักงานแผนกวิชาท่ีมีความพร้อม 
สะอาด เรียบร้อย 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจข้อมูล 
2. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์  
3. ด าเนินการจัดซื้อ/ ให้บริการครูแผนกวิชา 
4. สรุปและรายงานผล 

1. ส ารวจข้อมูล 
2. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์  
3. ด าเนินการจัดซื้อ/ ให้บริการครูแผนกวิชา 
4. สรุปและรายงานผล 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  งบประมาณท่ีได้รับน้อยเกินไป พิจารณาแบบเหมาะสม 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  พิจารณาให้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
     ไม่มี 
 
                      ลงช่ือ  นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอฎารัตน์ บุญมณี     งานหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  27,400  บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ  27,400 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อเพิ่มหน่วยความจ าแรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 เครื่อง แหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง และเปล่ียนเครื่องอ่านแผ่นดีวีดีให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง 
 6.2 เพื่อตรวจเช็คและติดต้ังอุปกรณ์เครือข่ายภายใน 
 6.3 เพื่อซื้อสวิตซิ่งฮับ จ านวน 1 ตัว 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. คอมพิวเตอร์ได้รับการเพิ่มหน่วยความจ าแรม 
จ านวน 12 เครื่อง  ได้รับการเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟ 
จ านวน 2 เครื่อง  และเปล่ียนเครื่องอ่านดีวีดี 
จ านวน 4 เครื่อง 
2. ระบบเครือข่ายภายในได้รับการตรวจเช็ค 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการติดต้ัง 
สวิตซิ่งฮับเพื่อบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
จ านวน 1 ตัว 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการเพิ่มวัสดุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
5. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

1. คอมพิวเตอร์ได้รับการเพิ่มหน่วยความจ าแรม 
จ านวน 12 เครื่อง  ได้รับการเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟ 
จ านวน 2 เครื่อง  และเปล่ียนเครื่องอ่านดีวีดี 
จ านวน 4 เครื่อง 
2. ระบบเครือข่ายภายในได้รับการตรวจเช็ค 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการติดต้ัง 
สวิตซิ่งฮับเพื่อบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
จ านวน 1 ตัว 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการเพิ่มวัสดุเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
5. การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการขออนุญาตเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/ ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์
และตรวจเช็คระบบเครือข่าย 
4. รายงานผลการปฏิบัติโครงการ 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการขออนุญาตเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/ ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์
และตรวจเช็คระบบเครือข่าย 
4. รายงานผลการปฏิบัติโครงการ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางอฏารัตน์  บุญมณี  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 นางเปรมฤดี ด ายศ 2.2 นายเมฆา ชาติกุล 
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน    ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  20,000  บาท รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 18,295 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 6.2 เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนน าการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ใช้ในรายวิชาท่ีสอน 
 6.3 เพื่อให้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. ส่ง
ประกวด จ านวน 2 โครงงาน 
7.2 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. ส่ง
ประกวด จ านวน 2 โครงงาน 
7.3 การท าโครงงานเป็นไปตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
7.4 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตาม
หลักการเขียนรายงาน 

7.1 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. ส่งประกวด 
จ านวน 2 โครงงาน 
7.2 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวส. ส่งประกวด 
จ านวน 2 โครงงาน 
7.3 การท าโครงงานเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
7.4 รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามหลักการ
เขียนรายงาน 
7.5  โครงการระดับ ปวช. 1 เรื่อง ระดับ ปวส. 2 เรื่อง 
ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดครงงานระดับ ปวช.1 
ได้รับรางวัลระดับ อศจ. 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. แจ้งนักศึกษา/ครูผู้สอนส่งร่างโครงงาน 
3. ด าเนินการท า/เขียนรายงานโครงงาน 
4. เตรียมส่ือเพาเวอร์พอยต์ 
5. เตรียมจัดนิทรรศการ/ ส่งโครงงานประกวด 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. แจ้งนักศึกษา/ครูผู้สอนส่งร่างโครงงาน 
3. ด าเนินการท า/เขียนรายงานโครงงาน 
4. เตรียมส่ือเพาเวอร์พอยต์ 
5. เตรียมจัดนิทรรศการ/ ส่งโครงงานประกวด 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ควรให้การสนับสนุนในการด าเนินโครงการต่อไป 
                    ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ด ายศ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
     งาน แผนกวิชาพืชศาสตร์    ฝุายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณ ท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  14,120 บาท รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน  จ านวน 14,120 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษา 
 6.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ บริการด้านความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ   
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน 20 ไร่ 
2. มีห้องเรียน และห้องแสดงนิทรรศการ จ านวน 1 
ห้อง 
3. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืช พันธุกรรม
พืชและพืชสมุนไพร 
4. ให้บริการด้านความรู้ด้านพืชแก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้สนใจ จ านวน 1,000 คนต่อปี  

1. มีพื้นท่ีด าเนินการ จ านวน 20 ไร่ 
2. มีห้องเรียน ห้องฝึกทักษะปฏิบัติ และห้อง
แสดงนิทรรศการ จ านวน 1 ห้อง 
3. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืช ได้แก่ 
แก้วมังกร เสาวรส ผักปลอดสารพิษและการปลูก
ผักแบบไร้ดิน  พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพร 
4. ให้บริการด้านความรู้ด้านพืชแก่นักเรียน 
นักศึกษา และผู้สนใจ จ านวน 724 คน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจข้อมูล/การตลาด 
2. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3. ด าเนินการผลิต 
4. นักศึกษาฝึกทักษะ 
5. ให้บริการและจ าหน่าย 
6. สรุปและรายงานผล 

1. ส ารวจข้อมูล/การตลาด ผลผลิตพืชฯ 
2. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 
3. ด าเนินการผลิตพืชได้แก่ ผักปลอดสารพิษ ไม้ผล 
จ าพวก แก้วมังกร เสาวรส กล้วยและพืชไร่ฯ 
4. นักศึกษาเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติ 
5. ให้บริการและจ าหน่าย 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       
      ปัญหา/อุปสรรค  ขาดความเป็นเอกภาพในการด าเนินโครงการ   
     แนวทางแก้ไข  ควรมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      - 
                    ลงช่ือ  นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (โครงการต่อเนื่อง) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและจ่ายจริง  เงินงบประมาณ จ านวน  50,000 บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1  เพื่อให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช เกิดความร่วมคิดร่วมปฏิบัติระหว่างวิทยาลัย
กับชุมชน ครู นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง 
     6.2  เพื่อให้วิทยาลัยเป็นแหล่งพันธุกรรมพืช ท้ังการเก็บรักษาพันธุ์พืชในลักษณะของการปลูกในแปลง
ปลูก และในรูปของส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ์  
     6.3  เพื่อให้วิทยาลัยมีระบบข้อมูลพืชพรรณท้องถิ่นและภูมิปัญญาส่ือถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
     6.4  เพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าด้านการอนุรักษ์พืชพรรณของท้องถิ่นอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1เชิงปริมาณ 
     1)  มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายในวิทยาลัยฯ 
จ านวน  ๑  แห่ง 
     2)  มีห้องจัดแสดงตัวอย่างพืชพรรณของท้องถิ่น 
จ านวน  ๑  ห้อง 
     3)  มีพรรณไม้ท้องถิ่นปลูกในสถานศึกษา จ านวน  
๒๐  ชนิด 
     4)  มีฐานข้อมูลพืชพรรณของท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญา จ านวน  ๑  ระบบ 
     5)  ครูทุกคนใช้ประโยชน์จากสวนพฤกษศาสตร์
เพื่อเป็นส่ือการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หมวดวิชาทักษะ
ชีวิตและหมวดทักษะวิชาชีพ 
7.2  เชิงคุณภาพ 
     1)  ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     2) ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณของท้องถิ่น   
      3)  ครู นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  
ชุมชน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับมาก     
 

1. มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใน
วิทยาลัยฯ จ านวน  2  แห่ง 
2.  มีห้องจัดแสดงตัวอย่างพืชพรรณของ
ท้องถิ่น จ านวน  1  ห้อง 
3. มีครู 1 คน ใช้ประโยชน์จากสวน
พฤกษศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน 
4.  ครูและนักศึกษา ปวส.1 พืชศาสตร์มี
ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
สวนพฤษศาสตร์ 
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8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูก 
    ในโรงเรียน 
  1.1 ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษา
ธรรมชาติของพรรณไม ้
  1.2 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพพื้นท่ี 
  1.3 พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของพรรณไม้ 
  1.4 ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
  1.5ก าหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก 
  1.6 ท าผังภูมิทัศน์/ จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก  
  1.7 การปลูก และดูแลรักษา 
  1.8 ศึกษาคุณค่าของพืชพรรณท่ีปลูก ออกแบบบันทึก
การเปล่ียนแปลง 
2. การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ   
  2.1 การศกึษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครบตามทะเบียนพรรณไม้ 
  2.2 การศึกษาพรรณไม้ท่ีสนใจ 
3. การรายงานผลการเรียนรู้ 
  3.1 การรวบรวมผลการเรียนรู้ 
  3.2 คัดแยกสาระส าคัญและจัดให้เป็นหมวดหมู่ 
  3.3 สรุปและเรียบเรียง/ เขียนรายงาน 
4. การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
  4.1 การใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่ือการเรียน
การสอน 
  4.2 การเผยแพร่องค์ความรู้/การจัดสร้างแหล่ง
เรียนรู/้ การใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ผู้รับผิดชอบโครงการ มีภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายมาก จนหาเวลาท างาน
สวนพฤษศาสตร์ได้น้อยมาก ท าได้เฉพาะในวิชาท่ีสอน/ผู้บริหารที่รับผิดชอบขาดความร่วมมือและติดตาม 
    10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา ควรก าหนดเป็นนโยบายของวิทยาลัยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานนี้ 

                    ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ด ายศ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุพ์ชืด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 
     พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ   1  ตุลาคม    2558 - 30 กนัยายน  2559 
 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  255,220 บาท (งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง) 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1  เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง 
      6.2  เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ใน
สภาพปลอดเช้ือด้วยวิธีชะลอการเจริญเติบโต 
      6.3  เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากการขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชในพื้นท่ีชุ่ม
น้ าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงในสภาพปลอดเช้ือส าหรับชุมชน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
   1)  ขยายพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ า เขตห้าม
ล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช จ านวน  ๒  ชนิด 
   2)  เก็บรักษาพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ า เขต
ห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยการ
ชะลอ   การเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือจ านวน  
๒ ชนิด  

 

7.2  เชิงคุณภาพ 
       1)  ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ
ของท้องถิ่น   
       2) เทคนิควิธีการขยายพันธุ์และเก็บรักษา
พันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ า เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย
จังหวัดพัทลุง โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ มี
ประสิทธิภาพ 
      3)  ชุมชนมีแนวทางใช้ประโยชน์จากการ
ขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชในพื้นท่ี
พื้นท่ีชุ่มน้ า เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย จังหวัด
พัทลุง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในอนาคต   
 

1)  ขยายพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ า เขตห้ามล่าสัตว์
ปุาทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช จ านวน  ๒  ชนิด 
2)  เก็บรักษาพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ า เขตห้ามล่า
สัตว์ปุาทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง โดยการชะลอ   
การเจริญเติบโตในสภาพปลอดเช้ือจ านวน  1 
ชนิด  

 

7.2  เชิงคุณภาพ 
       1)  ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ
ของท้องถิ่น   
       2) ได้เทคนิควิธีการขยายพันธุ์และเก็บ
รักษาพันธุ์พืชในพื้นท่ีชุ่มน้ า ของพืช 2 ชนิด ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
      3)  ชุมชนมีแนวทางใช้ประโยชน์จากการ
ขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชในพื้นท่ี
พื้นท่ีชุ่มน้ า เขตห้ามล่าสัตว์ปุาทะเลน้อย จังหวัด
พัทลุง เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในอนาคต   
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8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เก็บตัวอย่างชนิดพืช 
2. ศึกษาการขยายพันธุ์ด้วย เทคนิคการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ 
3. ศึกษาการเก็บรักษาพันธุ์ด้วยวิธีชะลอการ
เจริญเติบโต 
4. ศึกษาการเก็บรักษาในรูปแบบ เมล็ดเทียม  
5. ศึกษาการเจริญเติบโตหลังการเก็บรักษาพันธุ์ 
6. จัดสนทนากลุ่มแนวทางการใช้ประโยชน์ 
จากข้อค้นพบของชุมชน 
7. เขียนรายงานข้อค้นพบ 
8. เผยแพร่ผลงาน 

1. เก็บตัวอย่างชนิดพืชในพื้นท่ีพรุสวน
พฤกษศาสตร์ 
2. ท าการขยายพันธุ์พืช  4 ชนิด ด้วยเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
3. เก็บรักษาพันธุ์ 1 ชนิด ด้วยวิธีชะลอการ
เจริญเติบโต 
4. ศึกษาการเก็บรักษาในรูปแบบ เมล็ดเทียม กับ
พืช ได้ 1 ชนิด 
5. ศึกษาการเจริญเติบโตหลังการเก็บรักษาพันธุ์ได้ 
1 ชนิด 
6. จัดสนทนากลุ่มแนวทางการใช้ประโยชน์ ไม่ได้
ด าเนินการจากข้อค้นพบของชุมชน 
7. ก าลังด าเนินการเขียนรายงานข้อค้นพบ 
8. เผยแพร่ผลงานได้ 1 พืช 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
       ผู้รับผิดชอบโครงการมีภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายมาก  จึงมีเวลาท างานในโครงการนี้น้อย 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       
 
 
                    ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ด ายศ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางอุไรรัศมิ์ ขุนชนะพันธุ์  2. นางสุปรีดา นิลจันทร์ 
     งานบริหารงานท่ัวไป   ฝุายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  18,840 บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  จ านวน 13,480 บาท
เงินอุดหนุน 5,360 บาท 
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระบบ 
 6.2 เพื่อบริการเอกสารทางราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 6.3 เพื่อให้การบริหารงาน รับ-ส่ง หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ 
 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
การด าเนินงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบฯ คิดเป็นร้อยละร้อย 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานงานสารบรรณทุกระบบ
ถูกต้องตามระเบียบการด าเนินงาน เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

1. สามารถลงทะเบียนหนังสือรับจากภายนอก 
จ านวน 2,689 ฉบับ รับจากภายในหน่วยงาน 
จ านวน 688 ฉบับ หนังสือส่งออกภายนอก 
จ านวน 629 ฉบับ 
2. สามารถด าเนินการงานสารบรรณ ทันตาม
ก าหนดเวลา เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

วางแผนเขียนโครงการ/เสนอโครงการ 
ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
ด าเนินงานตามโครงการงานสารบรรณ 
สรุปโครงการ 

วางแผนเขียนโครงการ/เสนอโครงการ 
ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
ด าเนินงานตามโครงการงานสารบรรณ 
สรุปโครงการ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ นางอุไรรัศมิ์  ขุนชนะพันธุ์ ผู้รายงานผล 
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1. ช่ือโครงการ  งานบริหารงานทั่วไป งานเอกสารการพิมพ์  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัญญา  จรลักษณ์    นางสาวอนิญชิตา  เพชรย้อย   
             งานเอกสารการพิมพ์   ฝุายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน 70,000  บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  จ านวน  29,400 บาท
เงินอุดหนุน  27,100 บาท 
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการให้เป็นระบบ 
 6.2 เพื่อบริการเอกสารทางราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 6.3 เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

การด าเนินงานเอกสารการพิมพ์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักเรียน 
นักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
 

การด าเนินงานเอกสารการพิมพ์ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย ให้บุคลากรของสถานศึกษาและ
นักเรียน นักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ส านักงานได้รับการดูแลรักษา และ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

วางแผนเขียนโครงการงานเอกสารการพิมพ ์
เสนอโครงการ/ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปโครงการ 

วางแผนเขียนโครงการงานเอกสารการพิมพ์ 
เสนอโครงการ/ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 

      ไม่มี 

                                    ลงช่ือ นางสาวอนิญชิตา  เพชรย้อย    ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการงานประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษาเกษตร 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล และคณะ   งานประชาสัมพันธ์   ฝุายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน  27,671  บาท  รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา  18,001 บาท 
เงินงบประมาณ  จ านวน 7,688 บาท เงินอุดหนุน จ านวน 1,923 บาท รวมจ่าย 38,666 บาท 
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาด้านอาชีวเกษตร 
 6.2 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร 
     6.3 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการศึกษาสายวิชาชีพเกษตรที่มุ่งมั่นสู่การมีงานท า 
และสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ทันทีหลังเรียนจบ 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

 เผยแพร่ข่าวสารความเคล่ือนไหวของวิทยาลัยฯ 
ไปยังกลุ่มเปูาหมายอย่างกว้างขวางและครอบคลุม 
โดยเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ดังนี้ 
1. คาวบอยสัมพันธ์  
    แสดงดนตรีโฟล์คซองสไตล์คาวบอย โชว์
คาวบอย ทักษะวิชาชีพเกษตร และเกมสันทนาการ 
จ านวน 9 อ าเภอในจังหวัดพัทลุง 
2. ส่ือออนไลน์ 
   ผลิตและเผยแพร่โปสเตอร์ออนไลน์ จ านวน 20 
ช้ิน เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพเกษตร 
4. นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชนมี
ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร   
5.  ผู้ปกครองและสาธารณชนให้การสนับสนับสนุน
อาชีวเกษตร ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียน 
อาชีวเกษตรมากขึ้น 
    
  

1. ด าเนินการเผยแพร่ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
ผ่านส่ือต่างๆ 
2. จัดท าปูายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จ านวน 20 ผืน 
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัยฯ ผ่านสถานี
วิทยุ อสมท. จ านวน 2 เดือน  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง 
ทุกวันจันทร์ 14.00-15.00 น. 
4. นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชนมี
ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร  และ
ให้การสนับสนับสนุนอาชีวเกษตร ผู้ปกครองส่ง
บุตรหลานมาเรียนอาชีวเกษตรมากขึ้น 
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8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. อนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
4. สรุปโครงการงานประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยม
อาชีวศึกษาเกษตร 

1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. อนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
4. สรุปโครงการงานประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยม
อาชีวศึกษาเกษตร 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข    
  10.1  ปัญหา/อุปสรรค 
  - งานประชาสัมพันธ์ไม่มีกล้องวีดีโอประจ างาน ในบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยฯ 
  - ปูายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ มีขนาดเล็ก ติดแผ่นปูายไม่สะดวก ติดต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ี
สังเกตได้ยาก 
   -  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเสียงตามสายยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ี    

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      - จัดให้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ท้ังภายใน
และภายนอกหลายช่องทาง 
 
 
                    ลงช่ือ นายมลฑา  กุลฑล ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  การจัดซ้ือวัสดุประจ างานการเงิน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจุไรวรรณ  สงทวี  งานการเงิน   ฝุายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน 10,035 บาท รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา  จ านวน 6,500 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จ่ายเงินทุกประเภทให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 6.2 เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จ่ายเงินให้กับบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. บริการรับ เบิก-จ่ายเงินงบกลาง เงินเดือน และ
ค่าจ้างให้แก่บุคลากร จ านวน 83 คน 
2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ
เบิกจ่ายเสร็จส้ินภายในส้ินปีงบประมาณ 100% 
3. บริการรับ เบิก-จ่ายเงินตามระเบียบ 
4. บริการรับ เบิก-จ่ายเงินทันตามเหตุการณ์ เป็น 
ท่ีพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

1. บริการรับ เบิก-จ่ายเงินงบกลาง เงินเดือน และ
ค่าจ้างให้แก่บุคลากร จ านวน 83 คน 
2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 
3. เบิกจ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
4. เบิกจ่ายทันเวลาท่ีก าหนด เป็นท่ีพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย 
2. เสนอผู้มีอ านาจลงนามเอกสารการเบิกจ่าย 
3. เบิกจ่าย/บันทึกเอกสารการเบิกจ่ายในทะเบียน
คุมการเบิกจ่าย 
4. เขียนเช็ค/จ่ายเช็คเงินสด 
5. ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้งานบัญชี 
6. จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย 

1. ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย 
2. เสนอผู้มีอ านาจลงนามเอกสารการเบิกจ่าย 
3. เบิกจ่าย/บันทึกเอกสารการเบิกจ่ายในทะเบียน
คุมการเบิกจ่าย 
4. เขียนเช็ค/จ่ายเช็คเงินสด 
5. ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้งานบัญชี 
6. จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ นางสาวจุไรวรรณ  สงทวี ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดซ้ือวัสดุงานบุคลากร 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  2. นางสุณี  กาญจนจันทร์ 
     งานบุคลากร   ฝุายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน  3,000  บาท  รายจ่ายจริงงบเงินอุดหนุน  จ านวน 2,965 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้มีวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติ 
 6.2 เพื่อให้การบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว 
 6.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. สามารถให้บริการแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้
ตามต้องการของทุกคน 
2. การด าเนินงานของงานบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. หน้าท่ีหลักของงานบุคลากร 
2. บริการบุคลากร เช่น การออกหนังสือรับรอง
เงินเดือน  ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อด าเนินการตรวจ
สุขภาพ 
3. งานอื่น ๆ 

 
8.  ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการจัดซื้อวัสดุงานบุคลากร 
2. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินโครงการจัดซื้อวัสดุงานบุคลากร 
4. สรุปผลโครงการ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. ด าเนินการตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ งาน
บุคลากร 
3. ด าเนินงาน ตามหน้าท่ีมอบหมายอื่น ๆ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  อบรมพัฒนาบุคลากร 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย 2.2  นางสุณี  กาญจนจันทร์  
2.3 บุคลากรประจ างานบุคลากร 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน   -  บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  จ านวน - บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
        6.1 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ   
ด้านเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า  และ ด้านหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
        6.2 เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. จัดอบรมภายใน จ านวน  2  เรื่อง 
      - การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL       - 
การบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียงใน 
การสอน การท างาน จ านวน  2 วัน 
 2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรอื่นๆ  ได้รับการอบรมทุกคน 
3.  ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
พัฒนาการพฒันาตนเอง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ด าเนินการอบรมจ านวน  4 เรื่อง คือ 
   1.1 การจัดท าแผนการสอนเน้นสมรรถนะ 
   1.2 หลักการวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติ 
   1.3 หน้าท่ีของครูที่ปรึกษา 
   1.4  การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาฯ 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางาน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2. เตรียมการอบรมโครงการ 
3. ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
4. สรุปผลโครงการ 

1. งานท่ีเกี่ยวข้องเสนอโครงการอบรม 
2. งานต่าง ๆท่ีมีโครงการอบรมพัฒนาครู 
ด าเนินการจัดอบรม 
3. งานท่ีมีโครงการอบรม สรุปผลโครงการ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข    
     โครงการนี้ไม่ได้ด าเนินการโดยตรง  เนื่องจากได้บูรณาการเข้ากับงานอื่น ๆ ท่ีได้ด าเนินการจัดอบรม
พัฒนาแล้ว 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางพิมพ์สุคนธ์  ศรีน้อย  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานการบัญชี 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางถนอมรัตน์ ชูหนู   งานการบัญชี   ฝุายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน 1,000  บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  จ านวน 1,000 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการบัญชีประจ าปีงบประมาณ 2559 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. สามารถน าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการด าเนินการ
จัดกระท าเกี่ยวกับงานการบัญชี จ านวน
โดยประมาณ 12,000 รายการ 
2. สามารถน าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการรายงานผล
การปฏิบั ติงานต่อต้นสังกัด หน่วยตรวจสอบ
ภายใน สอศ. ศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS สอศ. 
ส านั ก ง านตรวจ เ งิ น แ ผ่น ดินภู มิ ภ าค ท่ี  1 4 
ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง จ านวนโดยประมาณ 
35 รายงาน 
3. ได้ด าเนินการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการบัญชี
เสร็จเรียบร้อย 
4. ได้รายงานผลการด าเนินการปฏิบัติงานต่อต้น
สังกั ด หน่ วยตรวจสอบภายใน  สอศ .  ศูนย์
ปฏิบัติการ GFMIS สอศ. ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 14 ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในงานบัญชี  ในการ
การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อต้นสังกัด หน่วย
ตรวจสอบภายใน สอศ.  ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคท่ี 14 ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง
เป็นประจ าทุกเดือนตามขอ 
2. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS เป็นประจ าทุก
เดือนและรายงาน สตง. สอศ. จัดท าทะเบียนคุม
ทุกบัญชีในระบบ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอขออนุมัติโครงการงานการบัญชี 
2. เตรียมการตามแผนการปฏิบัติการ         
3. ด าเนินโครงการ 
4. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการงานการบัญชี 
2. เตรียมการตามแผนการปฏิบัติการ         
3. ด าเนินโครงการ 
4. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไม่มี 
                    ลงช่ือ นางถนอมรัตน์  ชูหนู  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานพัสดุ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายเยี่ยม  คชรัตน์ 2. นางอัมภา ชูภักดี  3. นางกรรณิกา มณีประพันธ์ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน 14,199  บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  จ านวน 8,649 บาท 
    เงินบ ารุงการศึกษา  4,500 บาท เงินอุดหนุน  1,050 บาท รวม 14,199 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อมีพัสดุต่าง ๆ เพียงพอกับการด าเนินงานของงานพัสดุ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. บริการงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และท า
ชุดเบิกให้แก่งานฝุายต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 570 ชุด 
2. จัดซื้อเครื่องจ่ายน้ ามัน 
3. ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และ
ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
4. ด าเนินงานของพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. บริการการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ  

1. บริการงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และท า
ชุดเบิกให้แก่งานฝุายต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 570 ชุด 
2. จัดซื้อเครื่องจ่ายน้ ามัน 
3. ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง มากกว่า 
50 ชุด 
4. ด าเนินงานของพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. บริการการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เริ่มปฏิบัติงาน-ส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินงานพัสดุ 
3. ท ารายงาน/ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
4. ท าชุดเบิก/ ด าเนินการในระบบ GFMIS 

1. เริ่มปฏิบัติงาน-ส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินงานพัสดุ 
3. ท ารายงาน/ด าเนินการขอซื้อขอจ้าง 
4. ท าชุดเบิก/ ด าเนินการในระบบ GFMIS 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
        ปริมาณงานพัสดุมาก และมีหลากหลาย    แนวทางแก้ไขปัญหา  เพิ่มบุคลากร 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ นางกรรณิกา  มณีประพันธ์ ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานอาคารสถานที่ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาโนชญ์ ทิพย์เทพ     งานอาคารสถานท่ี   ฝุายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 468,388 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ จ านวน  176,768 บาท 
    เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 212,917บาท เงินอุดหนุน จ านวน 78,703  รวม  468,388 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีใช้ในงานอาคารสถานท่ี 
 6.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างการซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค 
 6.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างการซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. จัดหาอุปกรณ์วัสดุท าความสะอาด 
2. ซ่อมต่อเติมระบบประปา/ระบบไฟฟูา 
3. ซ่อมปรับปรุงอาคารต่าง ๆ 
4. ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 
5. ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
6. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยมีน้ าประปา
ท่ีสะอาดใช้ 
7. เพิ่มแสงสว่างในจุดท่ีอับ ดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สายไฟฟูา 
8. ลดการรั่วซึม ท าให้สามารถใช้ประปาอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 

1. จัดหาอุปกรณ์วัสดุท าความสะอาด 
2. ซ่อมต่อเติมระบบประปา/ระบบไฟฟูา 
3. ซ่อมปรับปรุงอาคารต่าง ๆ 
4. ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 
5. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยมี
น้ าประปาท่ีสะอาดใช้ 
6. เพิ่มแสงสว่างในจุดท่ีอับ ดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สายไฟฟูา 
7. ลดการรั่วซึม ท าให้สามารถใช้ประปาอย่าง 
 มีประสิทธิภาพ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจวัสดุท่ีจะจัดซื้อ 
2. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
    - ด าเนินการซ่อมปรับปรุง 
3. สรุปผลการด าเนินการ 

จัดซื้อ/จัดจ้าง ด าเนินการซ่อมปรับปรุงตาม
ระเบียบงานพัสดุ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ นายมาโนชญ์  ทิพย์เทพ ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ งานทะเบียน 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายพิเชษฐ์ จินตสูต   2. นายเมฆา ชาติกุล 
    3. นายเกรียงไกร เรืองณรงค์  4. นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ 
     งานทะเบียน   ฝุายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   จ านวน 26,370 บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  จ านวน 26,370 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดท าข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา 
     6.2 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น ๆ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา จ านวน 350 คน 
2. รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 110 คน 
3. ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง จ านวน 300 คน 
4. ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษามีความถูกต้อง 
5. รบ.1 รบ.2 ประกาศนียบัตรนักศึกษา ปี
การศึกษา 2558 มีความถูกต้อง 
6. ครู/อาจารย์ และผู้ปกครอง นักศึกษาได้รับ
บริการจากงานทะเบียน  

1. ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษา จ านวน 303คน 
2. รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 
ปีการศกึษา 2558 จ านวน 70 คน 
3. ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง จ านวน 283 คน 
4. ข้อมูลรายบุคคลของนักศึกษามีความถูกต้อง 
5. รบ.1 รบ.2 ประกาศนียบัตรนักศึกษา ท่ีส าเร็จ
ทุกคนและถูกต้องตามท่ีก าหนด 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. รับสมัครนักศึกษาใหม่/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา/
ลงทะเบียนเรียน 
2. ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม่/จัดท าบัตร
นักศึกษา/บันทึกประวัตินักศึกษา 
3. จัดท าข้อมูลนักศึกษารายบุคคล 
4. บันทึกผลการเรียน/ตรวจสอบ/จัดท า GPA/รบ.1/
รบ.2 ประกาศนียบัตร/นักศึกษารับประกาศนียบัตร 

1. ด าเนินการรับสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษา การ
ลงทะเบียนภาคเรียนท่ี 1 และ 2  
2. ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม่ จัดท าบัตรทุกคน 
3. บันทึกข้อมูลรายบุคคลในโปรแกรม ศธ 02 
3. บันทึกผลการเรียน ตรวจสอบ จัดท า GPA รบ.1 
รบ.2 ประกาศนียบัตรนักศึกษา 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   
      10.1  ปัญหา/อุปสรรค ผลการเรียนรายวิชา บางรายวิชาทางงานทะเบียนได้รับมาช้า 
      10.2 แนวทางแก้ไขปัญหา ควรให้ครูผู้สอนส่งผลการเรียนรายวิชา ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไม่มี 
                    ลงช่ือ นายพิเชษฐ์  จินตสูต  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร 

2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายพิเชษฐ์ จินตสูต     2. นายเมฆา ชาติกุล 
       3. นายเกรียงไกร เรืองณรงค์    4. นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ 
     งานทะเบียน   ฝุายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 14,000 บาท รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 12,890  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา 
 6.2 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 6.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1.  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมใน
พิธีมอบประกาศนียบัตร 70 เปอร์เซ็นต์ 
2.  นักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรตาม
วันเวลาท่ีก าหนด 

1.  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมใน
พิธีมอบประกาศนียบัตร 72.85 เปอร์เซ็นต์ 
2.  นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรด้วยความพร้อมเพรียงและ 
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. เสนอผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจบแต่ละระดับช้ัน 
4. พิธีมอบประกาศนียบัตร 
5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. เสนอผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจบแต่ละระดับช้ัน 
4. ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 
5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ นายพิเชษฐ์  จินตสูต  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการจัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภา แววศักด์ิ 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  5,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน 1,847 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อจัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา จ านวน 
10 รายการ 
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอ
ในการด าเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 

1. วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นกัศึกษา จ านวน 3 
รายการ 
2. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอ
ในการด าเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติ 
2. จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติโครงการ 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติ 
2. จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
3. สรุปรายงานผลการปฏิบัติโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

 

                    ลงช่ือ  นางนิภา  แววศักด์ิ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการกีฬาและนันทนาการ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภา แววศักด์ิ และคณะครูในฝุายพัฒนาฯ 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  70,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินบ ารุงการศึกษา  
     จ านวน 1,000 บาท เงินอุดหนุน จ านวน 31,580 บาท รวม 32,580 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพกาย ใจ และห่างไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา 
 6.2 เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ าใจจากกระบวนการท างานและกีฬา และนันทนาการ 
     6.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน  
กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง
นันทนาการ จ านวน 350 คน 
2. นักศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีน้ าใจ ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

1. คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน  
กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง
นันทนาการ จ านวน 350 คน 
2. นักศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีน้ าใจ ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางนิภา  แววศักด์ิ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการวันส าคัญ 

2.  นางนิภา แววศักด์ิ 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  10,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 10,246 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณค่าของความ
เป็นไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 6.2 เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และท้องถิ่น 
 6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1.  นักเรียน และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเทศกาลต่าง ๆ ทุกกิจกรรม 
2.  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 

1. นักเรียน และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเทศกาลต่าง ๆ ทุกกิจกรรม 
2.  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. จัดกิจกรรมวันส าคัญ ประกอบด้วย วันสารท
เดือนสิบ กิจกรรมวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วนัขึ้นปีใหม่  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา 
 3. สรุป/รายงานผลโครงการวันส าคัญ 

1. เสนอโครงการ 
2. จัดกิจกรรมวันส าคัญ ประกอบด้วย วันสารท
เดือนสิบ กิจกรรมวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนม์
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
วันขึ้นปี วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 
 3. สรุป/รายงานผลโครงการวันส าคัญ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ        ไม่มี 
       
                    ลงช่ือ  นางนิภา  แววศักด์ิ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภา แววศักด์ิ 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 3,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน 1,260 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ปุาไม้ การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
การเกษตร 
      6.2 เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา และร่วมกับชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1.    คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 350 
คน 
2. นักศึกษาเห็นคุณค่าความส าคัญของส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกันอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจ 
ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

1. คณะครู นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปุา 
จ านวน 28 คน 
2. นักศึกษาเห็นคุณค่าความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ มีน้ าใจ ท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางนิภา  แววศักด์ิ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภา แววศักดิ ์
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  18,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 10,688 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพร้อมทางกายแก่นักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และห่างไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา 
 6.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.4 เพื่อสร้างความสามัคคี การท างานเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบ
สมรรถภาพ จ านวน 300 คน 
2.   นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพ
แข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา มี
พลานามัย บุคลิกภาพ และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
เสริมสร้างความมีวินัย และความมีน้ าใจจาก
กระบวนการท างาน 

1.  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียนนักศึกษา ในวันท่ี  20 สิงหาคม  2559
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบ
สมรรถภาพ จ านวน 287 คน 
2.  นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มี
สุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน 
นักศึกษา มีพลานามัย บุคลิกภาพ และห่างไกล
จากส่ิงเสพติด เสริมสร้างความมีวินัย และความมี
น้ าใจจากกระบวนการท างาน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา
ในวันท่ี  20 สิงหาคม  2559 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางนิภา  แววศักด์ิ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการค่ายคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิภา  แววศักด์ิ และคณะ 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1-30  พฤษภาคม  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  40,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน 39,690 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น า ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปูองกันปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2 เพื่อให้ผู้น ามาด าเนินการขยายผลสู่ชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พัฒนาความเป็นผู้น า
ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นสุข จ านวน 150 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่มีภาวะผู้น าตลอดจนเป็น
ผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม และ
จริยธรรม 

1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้พัฒนาความเป็น
ผู้น าตลอดจนเป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข จ านวน 290 คน 
2. นักเรียน นักศึกษาใหม่มีภาวะผู้น าตลอดจน
เป็นผู้มีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
สุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่นในการท างาน มี
เกียรติมีศักดิ์ศรี พร้อมด้วยจิตอาสา คุณธรรม 
และจริยธรรม 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน าความรู้ตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางนิภา  แววศักด์ิ  ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานพยาบาล 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล 
     งานสวัสดิการพยาบาล   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  3,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 3,000 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
 6.2 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ปุวยแก่นักศึกษาและบุคลากร 
 6.3 เพื่อแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
 6.4 เพื่อจัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพอนามัย 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. บริการยาและเวชภัณฑ์แก่นักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน 200 คน 
2. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ 
และการดูแลสุขภาพ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
3. บริการยาและเวชภัณฑ์แก่นักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา จนนักศึกษาสามารถ
เรียนและปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
4. นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ 

1. บริการยาและเวชภัณฑ์แก่นักศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษา จ านวน 110 คน 
2. จัดปูายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และ
การดูแลสุขภาพ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
3. บริการยาและเวชภัณฑ์แก่นักศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษา จนนักศึกษาสามารถเรียนและ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
4. นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
2. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3. บริการยาและเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลขั้นต้น
ให้กับนักศึกษา ครู และบุคลากร 
4. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

1. เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
2. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 21 รายการ 
3. บริการยาและเวชภัณฑ์ ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับ
นักศึกษา ครู และบุคลากร 
4. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นางสมนึก  รัตนวิมล ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ หน่วยพัทลุง 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการอ านวยการ อกท.หน่วยพัทลุง 
     งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา อกท.หน่วยพัทลุง   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  75,760 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน 3,200 บาท 
    เงินอุดหนุนจ านวน  73,258.50  รวมท้ังส้ิน 76,458.50  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ท่ีมีผลงานและประสบความส าเร็จ และผู้ท าคุณประโยชน์
แก่องค์การฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นบุคคลตัวอย่าง สร้างแรงจูงใจให้สมาชิก อกท. คนอื่น ๆ 
ในการพัฒนาตนเองในอนาคต 
 6.2 เพื่อให้สมาชิกได้น าความรู้ และผลงานท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 6.3 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ 
 6.4 เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกัน ภาวะผู้น า และการมีส่วนรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
 6.5 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมิตรภาพระหว่างสมาชิก อกท. 
 6.6 เพื่ออนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
 6.7 เพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจกรรม อกท. โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาส
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับหน่วย โดยกิจกรรมท่ี
ด าเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย 
ประกอบด้วย  การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก 
อกท. ประจ าปีการศึกษา 2559  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ จ านวน 8 สาขาวิชาชีพ การประกวด
ผลงาน และความก้าวหน้าทางการเกษตร 
การสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท. 
การประกวดนิทรรศการวิชาการ การแสดง
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม การแสดง ของ
สมาชิก อกท.  และการน าเสนอผลงาน อกท. 
2. สมาชิก อกท. ของหน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาส
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต้ 

1.  สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง ทุกคนมีโอกาส
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับหน่วย โดยกิจกรรม
ท่ีด าเนินการในงานประชุมวิชาการระดับหน่วย 
ประกอบด้วย เปิดประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี
การศึกษา 2559 และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 8 
สาขาวิชา 
2. สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการระดับภาค ภาคใต้ จ านวน  77 คน 
3. สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง เข้าร่วมงานประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน  37 คน 
4.  สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุงได้พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพได้รับการเสริมสร้าง
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ประมาณ 100 คน 
3. สมาชิก อกท.หน่วยพัทลุง ได้พัฒนาความเป็น
เลิศ และมีทักษะประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รู้จัก
การหารายได้และออมทรัพย์ ได้รับการเสริมสร้าง
พฤติกรรมความเป็นผู้น า ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติตามล าดับข้ันหรือ
กระบวนการ อกท. 
4.  สมาชิกสามารถน าความรู้ ทักษะประสบการณ์
ทางด้านการเกษตรไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ 
5.  สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 
อกท. ท่ีถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมความเป็นผู้น า 
5. สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุงได้น าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในการด าเนินชีวิต 
6. สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุงมีความรู้เกี่ยวกับ 
อกท. เพิ่มข้ึน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินงานกิจกรรมหลัก 
2. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ 
3. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสมาชิก 
4. การหารายได้และออมทรัพย์ระหว่างเรียน 
5. การแสดงออกหรือน าเสนอศิลปวัฒนธรรม 

 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  สมาชิกบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  เนื่องจากในการท ากิจกรรมบางครั้งสมาชิกไม่
ทราบเวลาในการท ากิจกรรม 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  แผนกวิชาทุกแผนกวิชาควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมของ 
อกท. หน่วยพัทลุง 
 
 
                    ลงช่ือ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว ผู้รายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอุทิศ โพธิ์ทอง 
     งานปกครอง    ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  10,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน - บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่ออบรมความรู้เรื่อง ยาเสพติด โทษ อันตรายของยาเสพติด 
 6.2 เพื่อคัดกรองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพยาเสพติด 
 6.3 เพื่อสร้างเครือข่ายระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา 
 6.4 เพื่อน านักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง กลุ่มยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด และสามารถลด 
      ปัญหาการออกกลางคัน นักเรียน นักศึกษา 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมา

ย 
ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  
เชิง
ปริมาณ 
 7.
1.1 
นักเรียน 
นักศึกษ
า 
จ านวน 
400 คน  
และ
นักเรียน 
นักศึกษ
า กลุ่ม
เส่ียง 
จ านวน 
50 คน 
7.2  
เชิง
คุณภาพ 
 7.
2.1 
นักเรียน 

1. คัดกรองนักเรียนนักศึกษา ส ารวจจ านวนผู้สูบบุหรี่, ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน
นักศึกษา 
2. อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด รณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด 26 มิถุนายน 
3. น านักศึกษากลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหายาเสพติด เข้ารับการฝึกอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และบ าบัดฟื้นฟู 
4. สรุปผล รายงานผลการด าเนินงานโครงการปูองกันฯ และกิจกรรม To be Number One 
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นักศึกษ
า ทราบ
อันตราย
ของยา
เสพติด 
และไม่
เกี่ยวข้อ
งกับยา
เสพติด 
      7.
2.2 มี
คุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
ลด
ปัญหา
การออก
กลางคัน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะท างาน ศึกษาสภาพปัญหา สรุป
ปัญหา น าเสนอโครงการ 
2. เตรียมการ น าเสนอโครงการ แผนการ
ด าเนินงาน 
3. ปฏิบัติการจัดอบรมฯ คัดกรอง สร้างเครือข่าย 
บ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาฯ 
4. ประเมินผล สรุป รายงานผล 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ประชุม  
2. ด าเนินการจัดอบรม  รณรงค์ฯ , คัดกรอง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบ าบัดฟื้นฟู 
3. ประเมินผล สรุปผล 

 

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

 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      10.1 ปัญหา/อุปสรรค  คณะกรรมการฯ ไม่ค่อยมีเวลาว่างต่อการปฏิบัติน้าท่ี  ไม่มีเจ้าหน้าท่ีช่วยงาน
ด้านเอกสาร 
      10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ลดภาระงานของครูปฏิบัติหน้าท่ีงานปกครอง , ด าเนินการด้วยตนเอง 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ควรจัดระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ทุกฝุายบูรณาการร่วมกัน 
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                    ลงช่ือ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการบริหารความเสี่ยง 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุทิศ โพธิ์ทอง 
       งานปกครอง   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  10,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน 2,130 บาท 
เงินอุดหนุน จ านวน 4,600 บาท รวมท้ังส้ิน  จ านวน 6,730 บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมรณรงค์ เรื่อง ยาเสพติด ความปลอดภัย ทะเลาะวิวาท สังคม 
ต้ังครรภ์ และการพนัน มั่วสุม  
 6.2 เพื่อคัดกรองกลุ่มดี กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 350 คน 
 7.1.2 นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเส่ียง 
จ านวน 50 คน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ เข้า
ใจความเส่ียง 5 ด้าน 
      7.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกท่ีดี มี
จิตอาสา ห่างไกลจากอบายมุข 

1. คัดกรองนักเรียนนักศึกษา  
2.  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษากลุ่มเส่ียง 
จ านวน 67 คน 
3. จัดอบรมรณรงค์ เรื่องยาเสพติด กฎหมายจราจร 
ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและอื่นๆ 
4. จัดให้ท าใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์นักเรียน
และนักศึกษา 
5. ด าเนินงานกิจกรรม To be Number One 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เตรียมการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติการ 
3. ประเมินผล 
4. สรุปผลการปฏิบัติการ 
5. เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา 

1. น าเสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ  การจัดอบรม  จัดกิจกรรม 
ประเมินผลแต่ละกิจกรรมย่อย โครงการฯ เย็บเล่ม 
รูปภาพ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
3. ประเมินผล สรุปผล 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      10.1 ปัญหา/อุปสรรค การจัดกิจกรรมกระทบต่อการเรียนของนักเรียนนักศึกษา        
      10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  บูรณาการร่วมกับวิชาท่ีครูประจ าวิชามีวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการ
สอนเหมือนกัน, จัดวันเสาร์-อาทิตย์   
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปฎิบัติจะต้องเข้าใจในภาระงาน ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา  

                    ลงช่ือ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ1.1 นายอุทิศ โพธิ์ทอง 1.2 นางกรรณิกา มณีประพันธ ์
     งาน กิจกรรม นักเรียนนักศึกษา    ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  5,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 3,610 บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ความเป็นมาของกิจกรรมลูกเสือ 
 6.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักท างานเป็นกลุ่ม สามัคคี มีวินัย และมีความอดทนต่อ
ความยากล าบาก 
 6.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมกลางแจ้ง มีความสนุกและห่างไกลจากยาเสพติดอบายมุขต่าง ๆ  
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษา จ านวน 50 คน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
   7.2.1 นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน 
เพลิดเพลินกับกิจกรรม ไม่ออกกลางคัน 
   7.2.2 นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 
อบายมุขต่างๆ 
 

1. จัดกิจกรรมวันก าเนิดลูกเสือไทย 
2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญร่วมกับ 
อศจ.พัทลุง  
3. น าลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
ระดับภาค ภาคใต้ 
4. จัดกิจกรรม Daycamp  ลูกเสือวิสามัญมีความ
สามัคคี 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เตรียมการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. ปฏิบัติการ  
3. ประเมินผล 
4. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ/ รายงานผล 

1. น าเสนอโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการฯ  จัดกิจกรรม แต่ละ
กิจกรรมย่อย โครงการฯ เย็บเล่ม รูปภาพ แจ้ง
ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
3. ประเมินผล สรุปผล 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      นักเรียนบางคนขาดเรียน, ไม่มีชุดลูกเสือ  แก้ไขโดยพบผู้ปกครองรายคน ขอความร่วมมือให้มีชุด
ลูกเสือ และครูจะต้องแต่งชุดลูกเสือ 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

                    ลงช่ือ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุณี กาญจนจันทร์ และบุคลากรประจ างานครูที่ปรึกษา       
     งาน ครูที่ปรึกษา   ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  100,000 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ จ านวน 100,000 บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดระบบดูแลผู้เรียน                6.2 เพื่อประชุมผู้ปกครอง 
 6.3 เพื่อเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 จัดระบบดูแลผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษาทุก
คน ตรวจสอบการร่วมกิจกรรมเข้าแถว การเข้าช้ัน
เรียน การคัดกรองผู้เรียน กิจกรรมโฮมรูม 
 7.1.2 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รวม 2 ครั้ง 
 7.1.3 เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทุกคน คิด
เป็นร้อยละ 100 
7.2  เชิงคุณภาพ 
ครูที่ปรึกษาทุกคน ดูแลผู้เรียนในท่ีปรึกษา โดย
ตรวจสอบการร่วมกิจกรรมเข้าแถว การเข้าช้ัน
เรียน การคัดกรองผู้เรียน กิจกรรม 
โฮมรูม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และการ
จัดระบบเครือข่าย จ านวน 2 ครั้ง 
2. จัดท าแฟูมประวัติประจ าตัวผู้เรียน 
3.  ติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียนท่ีออกกลางคัน 
4.  มอบหมายหน้าท่ีและก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ของครูที่ปรึกษา 
5. ด าเนินกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษาทุก
คน  
6.  ศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคัน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2. ดูแลผู้เรียน 
3. ประชุมผู้ปกครอง 
4. เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

ด าเนินการดูแลผู้เรียน ประชุมผู้ปกครอง จัดท า
แฟูมประวัติผู้เรียน ติดตามและจัดท าข้อมูลผู้เรียน
ท่ีออกกลางคัน  เย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษาและ
ศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคัน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไม่ม ี

                    ลงช่ือ  นางสุณี กาญจนจันทร์ ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     3.1 นางกาญจนา  ชูแสง          3.2  นางอวัสดา  คังคะโน 
                                  3.3 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  3.4  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์ 
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน -  บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 
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5.  วัตถุประสงค์  
  5.1  เพื่อติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 
     5.2  เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้มีข้อมูลแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
  5.3  เพื่อจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     5.4  เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันต่าง ๆ 

6. ผลการด าเนินงานของโครงการ 

เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1. ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  
และ  ปวส.  ได้ครบทุกคน 
2.  นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงาน
ท าหรือศึกษาต่อ 
 

1.  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  
ได้ 20 คน และ  ปวส.  ได้ 50 คน ร้อยละ 100
จากผู้ส าเร็จการศึกษา 70 
2.  นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มี
งานท าหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 85.00 

 

7.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1)  นักศึกษามีความรู้  ข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการด าเนินชีวิตในอนาคต 
2)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
2558 ได้ร้อยละ  90 
 3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานท า
หรือศึกษาต่อร้อยละ  90  

1)  นักศึกษามีความรู้  ข้อมูลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการด าเนินชีวิตในอนาคต 
2)  ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  
2558  ได้ร้อยละ  100 
 3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานท า
หรือศึกษาต่อร้อยละ  85 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
1. ชื่อโครงการ    Open House 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     2.1 นางกาญจนา  ชูแสง           2.2  นางอวัสดา  คังคะโน 
                                  2.3 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล   2.4  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์ 
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน -  บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 
6. วัตถุประสงค์  
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 6.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 6.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาอาชีวเกษตร 
 6.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทศบาล 

และโรงเรียนเอกชน 
7.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 

เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1.  กิจกรรม Open  House จ านวน  1  ครั้ง  มี
นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพัทลุง จ านวน 500 คน 
 2.  นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจ านวน
เพิ่มข้ึน 
3. นักเรียนและครูสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดี 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 

8.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจ านวน
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
2 นักเรียนและครูสังกัดส านักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เทศบาล และโรงเรียนเอกชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสถานศึกษาขนาดเล็ก 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
1. ชื่อโครงการ     ปัจฉิมนิเทศ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     
 3.1  นางกาญจนา  ชูแสง    3.2  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  3.3  นางอวัสดา  คังคะโน 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  มกราคม – มีนาคม  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 2,000 บาท  รายจ่ายจริง  เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 1,900  บาท 

6. วัตถุประสงค์ 
  6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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  6.2  เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

7.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

  1.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ได้รับการ
ปัจฉิมนิเทศทุกคน(81 คน) 
  2.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
  3.นักศึกษาทุกคนมีความรู้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  4.นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อได้
ทุกคน 
 

  1. นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ได้รับการ
ปัจฉิมนิเทศ 52คน ร้อยละ 64.19 
  2. นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ 
  3. นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  4. นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อ
ได้ทุกคน 

 

8.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

 8.1  นักศึกษาร้อยละ  80  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
 8.2  นักศึกษาร้อยละ  80  ตัดสินใจเลือก
อาชีพหรือศึกษาต่อได้ 

8.1  นักศึกษาร้อยละ  64.19  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
8.2  นักศึกษาร้อยละ  64.19  ตัดสินใจเลือก
อาชีพหรือศึกษาต่อได้ 

 
9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
 
1.  ช่ือโครงการ    หนึ่งครูหนึ่งสถานศึกษา 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     3.1 นางกาญจนา  ชูแสง          3.2  นางอวัสดา  คังคะโน 
                                  3.3 นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  3.4  นางพัชมณ  นนทิสิทธิ์ 
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน -  บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 
5. วัตถุประสงค์    
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 5.1  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
 5.2  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านอาชีวะเกษตร 
 5.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เทศบาล  และ

โรงเรียนเอกชน 

6.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1  นักศึกษาระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มีจ านวน
เพิ่มข้ึน 
2  แนะแนวการศึกษาต่อด้านการเกษตรใน
สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง  จ านวน  80  โรง 
3  นักเรียนและครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 
เขต 2  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์และเจตคติท่ีดี
เกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
4 นักเรียนช้ัน  ม.3และ ม.6  มีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตรและสมัคร
เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง 

1  นักศึกษาระดับ  ปวช. และ  ปวส.  มีจ านวน
เพิ่มข้ึน  
2  แนะแนวการศึกษาต่อด้านการเกษตรใน
สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง   
3  นักเรียนและครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 
1 เขต 2  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และโรงเรียนเอกชนมีความสัมพันธ์และเจตคติท่ี
ดีเกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
4 นักเรียนช้ัน  ม.3และ ม.6  มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
และสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 

 

7.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1)  นักศึกษาระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  มี
จ านวนเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
2)  นักเรียนและครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
พัทลุงเขต 1 เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
3)  นักเรียนช้ัน  ม.3 และ ม.6  มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
และสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
 

1) นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจ านวน-
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
2)  นักเรียนและครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
พัทลุงเขต 1 เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง เทศบาล  และโรงเรียนเอกชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
3)  นักเรียนช้ัน  ม.3 และ ม.6  มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนอาชีวเกษตร
และสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
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      ไม่มี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

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

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  -30 พฤษภาคม  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 27,000  บาท  รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 1,560 บาท 
   เงินอุดหนุนจ านวน 16,000 บาท รวม 17,560 บาท 
6. วัตถุประสงค์    
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 6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
 6.2  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทัศนศึกษาดูงานฟาร์มที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
 6.3  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อ  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และครูอาจารย์ 
 

7.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1.  นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 
2.  นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้  ประสบการณ์ 
จากการทัศนศึกษาดูงาน 
3. นักศึกษาใหม่ปรับตัวได้ 
 

1.  นักศึกษาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ ปวช.1, ปวส.
1 และ ปริญญาตรี 
2.  นักศึกษาใหม่ปรับตัวในการเรียนการสอนได้ 
 

 

8.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1)  นักศึกษาร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
2)  นักศึกษาใหม่ร้อยละ  80  ได้ทัศนศึกษาดูงาน
ฟาร์มที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
3)  นักศึกษาใหม่ร้อยละ  75  ปรับตัวเข้ากับ
เพื่อน  รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และครูอาจารย์ 

 1)  นักศึกษาร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
 2)  นักศึกษาใหม่ ปรับตัวเข้ากับเพื่อน  รุ่นพี่   
รุ่นน้อง  และครูอาจารย์ 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
1. ชื่อโครงการ     จัดท าคู่มือนักศึกษา 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     

 2.1  นางกาญจนา  ชูแสง  2.2  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  2.3  นางอวัสดา  คังคะโน 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 16,000   บาท  รายจ่ายจริง 16,000  บาท 
6. วัตถุประสงค์ 
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 6.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
 6.2  เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 

7.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

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

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

 
8.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

 1)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ร้อยละ  
100  มีคู่มือนักศึกษา 
 2)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ร้อยละ  80  
ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

 1)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ร้อยละ  
100  มีคู่มือนักศึกษา 
 2)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  ร้อยละ  80  
ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
 
 
1. ช่ือโครงการ  จัดหาทุนการศึกษา 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพญ็  ชาติกุล   นางอวัสดา  คังคะโน 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 1,115  บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
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 6.2 เพื่อต่อยอดทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน 

7.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา
ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 50 
2. จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้
จ านวน  40 ทุน 
 

1. นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา
ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 80 
2. จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้
จ านวน  70 ทุน 
 

 
8.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได้
จ านวน 40 ทุน 

นักศึกษาได้รับเงินทุนการศึกษา จ านวน 70 ทุน 
เป็นเงิน 158,000 บาท 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง ผู้รายงานผล 
            
 
 
 
 
 
 
 
1.  ชื่อโครงการงานสวัสดิการพยาบาลและหอพกั 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ 
     งานสวัสดิการและหอพัก     ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 500,000  บาท  รายจ่ายจริงเงินอุดหนุน  327,380   บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     6.1 เพื่อบริการจัดการตามนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อดูแลการกินอาหารประจ าวันของนักเรียนปฏิรูป 
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 6.3 ให้การบริการด้านท่ีพักตลอดถึงอ านวยความสะดวกในหอพัก 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 นักศึกษา จ านวน 121 คน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 นักศึกษามีท่ีพัก 
 7.2.2 มีอาหาร น้ าด่ืม บริการวันละ  
3 ม้ือ  
 

1. นักเรียนนักศึกษามีท่ีพักในวิทยาลัยฯ  
ภาคเรียนท่ี 2/2558 จ านวน 21 คน และ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน  28 คน 
2. จัดอาหารน้ าด่ืม บริการวันละ 3 ม้ือ ส าหรับ 
นักศึกษาท่ีพักหอพักวิทยาลัยฯ 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าโครงการเกษตร 
นักเรียนฝึกปฏิบัติในการลงงานเช้า 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/บริการ ดูแลนักศึกษาหอพัก
ตลอดปีการศึกษา 
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

1. เสนอโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/บริการ ด้านท่ีพักตลอด อาหารและวัสดุ
ฝึกปฏิบัติงานเช้า   
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  นักศึกษาหญิงมีข้อเสียเปรียบในการลงงานเช้า ต้องมาท าท่ีหลังหอพักชาย, 
คนท่ีนักศึกษาภายนอกเข้ามาพักหอพัก 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา   ภาคเรียนต่อไปอาจให้นักศึกษาหญิงลงงาน ท าสวนครัวให้บ้านพักตัวเอง 
ว่ากล่าวตักเตือนห้ามปราม 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ก าหนดมาตรการ อาจคัดช่ือออกจากหอพัก ส าหรับคนท่ีไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่น การลงงานเช้า 
พาเพื่อนมานอนท่ีหอพัก 
                    ลงช่ือ นายปริญญา  ปิ่นสุวรรณ  ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพรเพ็ญ  ชาติกุล งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝุายพัฒนาฯ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 60,000 บาท  รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ จ านวน 31,010 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อฝึกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา ครู และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
 6.2 เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ บริการวิชาชีพแก่ผู้สนใจ 
 6.3 เพื่อสร้างงานและรายได้แก่นักเรียน นกัศึกษา 
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7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 
1. นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนได้
ฝึกอบรม จ านวน 200 คน 
 2. ครู นักเรียน นักศึกษา จ านวน 20 คน น า
ความรู้ไปเผยแพร่บริการอาชีพแก่ผู้สนใจเข้าอบรม 
3. แผนกวิชา 7 แผนกวิชาบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชนไม่น้อยกว่าแผนกวิชาละ 1 ครั้ง 
4. สร้างอาชีพเสริมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ 
5.  ครู นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝน อบรมในการ
ถ่ายทอดความรู้ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในอาชีพ 

1. นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนได้
ฝึกอบรม จ านวน 332 คน 
 2. ครู นักเรียน นักศึกษา จ านวน 32 คน น า
ความรู้ไปเผยแพร่บริการอาชีพแก่ผู้เข้าอบรม 
3. มี 2 แผนกวิชาบริการวิชาการและวิชาชีพ
แผนกวิชาละ 1 ครั้ง 
4. สร้างอาชีพเสริมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ 
5.  ครู นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝน อบรมเรื่อง 
เครป ดอกไม้ประดิษฐ์ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/พิจารณาอนุมัติโครงการ 
2. ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 15 อาชีพ 
3. รายงานสรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

1. บันทึกขออนุญาตทุกครั้งท่ีออกสอน 
2.  ฝึกอบรมนอกสถานศึกษาได้ 3 อาชีพ  
 3. รายงานสรุปผลโดยบันทึกข้อความ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค 1.บริการวิชาการเก็บข้อมูลไม่ครบ เช่น จ านวนผู้ชมวิชาการ ชาย-หญิง ไม่
รายงานผล  2. การบริการวิชาชีพ 7 แผนกวิชาท าไม่เสร็จเนื่องจากถูกต้องงบประมาณ เหลือ 5,000 บาท 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา 1. เมื่อได้งบประมาณต้องรีบด าเนินการ  2. ควรแจ้งผู้เขียนโครงการเพื่อ
ปรับงบประมาณให้พอเหมาะ มีโอกาสช้ีแจงงบก่อนตัด 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ควรแยกบริการวิชาการออกจากโครงการอาชีพ เนื่องผู้ด าเนินงานไม่ประจ า เปล่ียนตามเรื่องท่ี
น าเสนอ การเก็บข้อมูลรายงานผลไม่ส่งมอบต่อผู้รับผิดชอบ 
 

                    ลงช่ือ  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล   ผู้รายงานผล 

1.  ช่ือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาพืชศาสตร์      ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน -  บาท  รายจ่ายจริง  -  บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อสนองแนวพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 6.3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท 
 6.4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 6.5 เพื่อให้เกิดการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ในด้านชีวภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติต่อไป 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1.  เผยแพร่ความรู้ บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน
ให้กับนักเรียน จ านวน 380 คน 
2.  เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง จ านวน 
6 หมู่บ้าน 
3.  ให้บริการน้ าสกัดชีวภาพ ใช้เป็นตัวอย่าง 
จ านวน 1,500 ลิตร 

1. เผยแพร่ความรู้ บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน
ให้กับนักเรียน จ านวน 372 คน 
2. เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดพัทลุง 
จ านวน 6 หมู่บ้าน 
3. ให้บริการน้ าสกัดชีวภาพ ใช้เป็นตัวอย่าง 
จ านวน 1,800 ลิตร 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ วางแผน เสนอโครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร โปสเตอร์ ส่ือ 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ 
4. ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิต 
5. บริการเช้ือจุลินทรีย์ อีเอ็ม 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ วางแผน เสนอโครงการ 
2. จัดเตรียมเอกสาร โปสเตอร์ ส่ือ 
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ 
4. ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิต 
5. บริการเช้ือจุลินทรีย์ อีเอ็ม 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

9.  การประเมินผลของโครงการ 
     โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      10.1 ปัญหา/อุปสรรค  การให้ความร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้องน้อยไป 
     10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรมีการประชุมปรึกษาร่วมกันมากขึ้น    
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ นายจรูญ  รงค์รัตน์  ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญสนอง สังข์มาศ       
     งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 105,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ จ านวน 24,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 81,000  บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักการใหม่ ๆ 
 6.2 เพื่อยกระดับการด ารงชีพให้แก่เกษตรกร 
 6.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ก าหนดเกษตรกรผ่านการอบรมจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 300 คน 
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
3. เกษตรกรได้รับวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ัน จ านวน 10 
รุ่น เกษตรกรผ่านการอบรมจ านวน 356 คน  ได้รับ
ความรู้เรื่องท่ีอบรม ได้แก่ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
การท าขนมเบเกอรี่ เศรษฐกิจพอเพียง และการเล้ียง
ปลาในกระชัง 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/จัดอบรมตามโครงการ 
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

1. เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ/จัดอบรมตามโครงการ จ านวน 10 รุ่น 
3. สรุปรายงานผลโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

 

                    ลงช่ือ  นายบุญสนอง  สังข์มาศ  ผู้รายงานผล 
 
1. ช่ือโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมุชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2559 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 นายศุภชัย ฟักทอง 
    2.2 นายชนินทร์ พันธุ์นายัง       
     งาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 1,032,000 บาท  รายจ่ายจริง  1,032,000  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
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     6.1 ผลต่อประชาชน 
  6.1.1 ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุง เครื่องมืออุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 
  6.1.2 ยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพ การซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลต านาน และองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 
  6.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบ้ืองต้น 
  6.1.4 ลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
  6.1.5 ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนท่ีน ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
 6.2 ผลต่อนักเรียนนักศึกษา 
  6.2.1 เพิ่มประสบการณ์และความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออก
ปฏิบัติงานในชุมชน 
  6.2.2 สร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ มี
ประสบการณ์สมรรถนะและความพร้อม 
  6.2.3 สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 6.3 ผลต่อเศรษฐกิจในสภาพรวม 
  6.3.1 ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบ้ืองต้น และการยืดอายุการใช้
งานเครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบอาชีพ และอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน 
  6.3.2 ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า สุขอนามัยพื้นฐาน 
  6.3.3 ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับทีมช่าง
ซ่อมประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการให้บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยนื 
 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจ า
ต าบล/สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 ศูนย์ (องค์การ
บริหารส่วนต าบลชัยบุรี) 
 7.1.2 เครื่องมือเครื่องจักท่ีใช้ในการประกอบ

1. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวรประจ าต าบล/
สุขอนามัยพื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ศูนย์ (องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนมะพร้าว, ต าบลควนขนุน , ต าบล 
ท่าแค,ต าบลแพรกหา) 
 7.1.2 เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ
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อาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน 200 รายการ 
 7.1.3 พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างละ 1 รายการ 
 7.1.4 ช่างชุมชน 4 คน 
 7.1.5 ประชาชนผู้รับบริการ 600 คน 
 7.1.6 นักศึกษามีทักษะประสบการณ์และมี
ความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพ 20 คน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ี
ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนซึง่จะสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน 
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
การลดรายจ่าย 
 7.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้การดูแล
รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน 
 7.2.3 ช่างชุมชนท่ีได้รับการยกระดับมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 7.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชนในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พัฒนายกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนท่ียั่งยืน 
 7.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี ลดความ
เส่ียงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ 
 7.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
มูลค่า เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น 

อาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน 1,849 รายการ 
 7.1.3 พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนา
นวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างละ 4 รายการ 
 7.1.4 ช่างชุมชน 20 คน 
 7.1.5 ประชาชนผู้รับบริการ 2,211คน 
 7.1.6 นักศึกษามีทักษะประสบการณ์และมี
ความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพ 64 คน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรท่ี
ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนซึง่จะสนับสนุน
และอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน 
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
การลดรายจ่าย 
 7.2.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้การดูแล
รักษาเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน 
 7.2.3 ช่างชุมชนท่ีได้รับการยกระดับมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการสามารถประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
 7.2.4 การรวมกลุ่มช่างชุมชนในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยกลไกขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พัฒนายกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชนท่ียั่งยืน 
 7.2.5 ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี ลดความ
เส่ียงต่อการติดโรคและลดภาระค่าใช้จ่ายการ
รักษาพยาบาล และมีความพร้อมในการสร้างงาน 
สร้างรายได้ 
 7.2.6 ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้าง
มูลค่า เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
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 7.2.7 นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน 
      7.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง
ในการพัฒนาทักษะแก่นกัศึกษาให้มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ มีความพร้อม และมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 7.2.7 นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในชุมชน 
      7.2.8 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง
ในการพัฒนาทักษะแก่นกัศึกษาให้มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ มีความพร้อม และมี
ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับปฏิบัติการ 
2. สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงาน 
4. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ี 
5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ 
6. พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน 
7. พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
8. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับปฏิบัติการ 
2. สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงาน 
4. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ี 
5. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรท่ีใช้ 
6. พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน 
7. พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
8. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

9.  การประเมินผลของโครงการ  
     9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ   4.38  ผลการประเมินโครงการ  มากท่ีสุด 
     9.2 โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60    61-70   71-80  81-90 91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ       ไม่มี 
                    ลงช่ือ  นายศุภชัย  ฟักทอง ผู้รายงานผล 
 

1.  ช่ือโครงการงานวางแผนและงบประมาณ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน์ บุญมณี 
     งานวางแผนและงบประมาณ   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 10,933 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ จ านวน 4,933 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน  470 บาท รวมท้ังส้ิน 5,403 บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
        เพื่อให้งานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
   7.1.1  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  2559  จ านวน  20  เล่ม 
    7.1.2  จัดท ารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อ
ส้ินสุดปีงบประมาณ  2558  จ านวน  20  เล่ม  
      7.1.3  จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนฯ 
ปีงบประมาณ  2560 
      7.1.4  จัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด  
 7.1.5  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.2  เชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของงานวางแผน
และงบประมาณมีคุณภาพดี  ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด  
คือ  มีความครบถ้วน  ถูกต้องและทันเวลาท่ี
ก าหนด 

7.1  เชิงปริมาณ 
   7.1.1  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  2559  จ านวน  20  เล่ม 
    7.1.2  จัดท ารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อ
ส้ินสุดปีงบประมาณ  2558  จ านวน  5  เล่ม  
      7.1.3  จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนฯ 
ปีงบประมาณ  2560 
      7.1.4  จัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีก าหนด  
 7.1.5  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
7.2  เชิงคุณภาพ 
   การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของงานมี
คุณภาพดี  ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด  คือ  มีความ
ครบถ้วน  ถูกต้องและทันเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  2558 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
2559 
3. จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560 
4. จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ 

1. จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  2558 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
2559 
3. จัดท าแผนความต้องการงบลงทุน ปี 2560 
4. จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ 
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เงินนอกงบประมาณและรายงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในระหว่าง
ปีงบประมาณ 
6. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

 

เงินนอกงบประมาณและรายงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในระหว่าง
ปีงบประมาณ 
6. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค   
          1) ผู้รับผิดชอบจัดท าและส่งแบบสรุปผลโครงการล่าช้า  ท าให้การจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน
จัดท ารูปเล่มเสร็จล่าช้า 
          2)  ได้ก าหนดจัดรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน PDCA  แต่ละงานไม่มีการจัดท าตามแบบท่ี
ก าหนด 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  มีการติดตามและเร่งรัดการจัดส่งแบบสรุปผลโครงการกับผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
       
       

ลงช่ือ   นางสุวลี  กุลฑล  ผู้รายงานผล   
 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562                 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน์  บุญมณี 
     งานวางแผนและงบประมาณ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  51,259 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ จ านวน 51,259 บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ  ขั้นตอนการจัดท า 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
    6.2  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน (SWOT) 
    6.3 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

  6.1 เชิงปริมาณ 
   บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  60  
คน  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 
(SWOT) และได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดแผนเพิ่มขึ้น  มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันของวิทยาลัย และได้
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นักศึกษาพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

  6.1 เชิงปริมาณ 
   บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  60  
คน  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน 
(SWOT) และได้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดแผนเพิ่มขึ้น  มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันของวิทยาลัย และได้
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน
นักศึกษาพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ขออนุมัติด าเนินการและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมระยะเวลา  3 วัน 
3. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. ขออนุมัติด าเนินการและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมวันท่ี 21-22 กันยายน 
2559 และ วันท่ี 28 กันยายน 2559 
3. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้ผล
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิทยาลัยฯ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ก าหนดเปูาประสงค์
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ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการแต่ละพันธกิจ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    9.1 ระดับคะแนนการประเมินผลโครงการ   4.38 
    9.2  ผลการประเมินโครงการ  มากท่ีสุด 
    9.3 โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  การจัดใช้ประชุมใช้เวลาจ านวน 3 วัน แต่ไม่ได้จัดต่อเนื่องกัน 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา ควรจัดประชุมใช้เวลา 3 วันต่อเนื่องกัน  โดยใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
     เพื่อสร้างบรรยากาศการจัดประชุมควรจัดประชุมนอกวิทยาลัยฯ และอาจมีการศึกษาดูงานเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
 
 

ลงช่ือ   นางสุวลี  กุลฑล  ผู้รายงานผล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือโครงการ   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) นางเบญจวรรณ ชูสิริ  2) นายเมฆา ชาติกุล   3) นายพิเชษฐ์ จินตสูต 
     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 25,000 บาท  รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 1,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน จ านวน 19,050 บาท รวมท้ังส้ิน 20,050 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ  
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
  7.1.1  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บ
รักษาข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ์ อาคาร
สถานท่ี  การเงิน  หลักสูตร  ตลาดแรงงาน  
จังหวัดพัทลุง  ในระบบคอมพิวเตอร์และแฟูม
เอกสารตามจ านวนข้อมูลท่ีต้องมีการจัดเก็บ 
   7.1.2  จัดท าสรุปข้อมูลของสถานศึกษาจ านวน 
1 ชุด 
   7.1.3  สร้างความตระหนักและดูแลการ
ปรับปรุงข้อมูลศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา ของ
นักศึกษาจ านวน 500 คน  
    7.1.4  ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย  
จ านวน 1 เว็บไซต์  
7.2  เชิงคุณภาพ 
       การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ช้ีวัด  คือ 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาท่ีก าหนด 

1.  รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บรักษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ในระบบคอมพิวเตอร์
และแฟูมเอกสารและจัดท าสรุปข้อมูลของ
สถานศึกษา 
2. จัดท าเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
WWW.kasetpt.ac.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศของวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน 
3. ดูแลการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่
เครือข่าย Moenet และ Uninet 
4. สร้างความตระหนักและดูแลการปรับปรุง
นักศึกษา ทุกคนในเว็บไซต์ของศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา www.v-cop.net 
5. รายงานข้อมูลสถานประกอบการ เข้าระบบ
ศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  www.v-cop.net 
6. ติดตามและจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
7. จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางวิทยาลัย
ตลอดปีงบประมาณ 
7.2  เชิงคุณภาพ 
       การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีของงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพดี ตามเกณฑ์ช้ีวัด  คือ 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาท่ีก าหนด 

 
 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2. จัดซื้อวัสดุ ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย 
3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง 
ๆ ท่ีมีในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและ

1. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2. จัดซื้อวัสดุ ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย 
3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลประเภทต่าง 
ๆ ท่ีมีในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลและ

http://www.v-cop.net/
http://www.v-cop.net/
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สารสนเทศ 
4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ท าสรุปข้อมูลสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
2557 และปีการศึกษา 2557 
6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน  
7. ดูแลและประชาสัมพันธ์ศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา 
8. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในระหว่าง
ปีงบประมาณ  
9.  สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

สารสนเทศ 
4. ให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ท าสรุปข้อมูลสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
2558 และปีการศึกษา 2558 
6. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย ให้เป็นปัจจุบัน  
7. ดูแลและประชาสัมพันธ์ศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา 
8. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายในระหว่าง
ปีงบประมาณ  
9.  สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  การหาข้อมูล 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  การประสานงาน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      จัดหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเครือข่ายมาปฏิบัติงาน 

      ลงช่ือ   นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผู้รายงานผล 
 

 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สมพร ด ายศ และครูประจ างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     งาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 10,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ จ านวน 10,000 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  6.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 8 มาตรฐาน 46 ตัวบ่งช้ี 
2. รายงานผลการประเมินตนเอง 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับบุคคล แผนกวิชา งานท่ีฝุายและสถานศึกษา 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
ทุกระดับ ระดับดีมาก  

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน 8 มาตรฐาน 46 ตัวบ่งช้ี 
2. รายงานผลการประเมินตนเอง 5 ระดับ ได้แก่ 
ระดับบุคคล แผนกวิชา งานท่ีฝุายและ
สถานศึกษา 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
ทุกระดับ ระดับดีมาก 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ศึกษาแผนการประเมินทุกระดับ 
2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
3. จัดท าคู่มือการประกัน 
4. ด าเนินการประกันคุณภาพ 
5. ประเมินผลและรายงาน 

1. แผนการประเมิน 5 ระดับ 
2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA  
5. รายงานการประเมินตนเอง 5 ระดับ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  สร้างความตระหนักในการด าเนินการตามวงจร PDCA 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
     น าผลการประเมินในตัวบ่งช้ี ระดับต้องปรับปรุง พอใช้และดี  มาจัดท าโครงการพัฒนาเพื่อเปูาหมาย 
ดีมาก 
      ลงช่ือ  ดร.สมพร  ด ายศ  ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการสวนยางพารา (ให้ผลผลิต) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคัชชา  กาญจนจันทร์ 
     งานฟาร์มพืช   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 523,389 บาท รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 523,389 บาท   
5. รายรับ ตามแผนฯ จ านวน    1,080,000   บาท  รายรับจริง  1,060,570  บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (ให้ผลผลิต) 
 6.2 เพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 
 6.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะให้กับนักศึกษา 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (ให้ผลผลิต) 
พื้นท่ี 168 ไร ่
2.  ผลิตยางแผ่นดิบ และ/หรือ น้ ายางสด 22,000 
กิโลกรัม 
3.  สวนยางพารา (ให้ผลผลิต) อยู่ในสภาพดี 
สมบูรณ์ 
4. ยางแผ่นดิบอยู่ในคุณภาพ ช้ัน 1-3 

1. ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (ให้ผลผลิต) 
พื้นท่ี 168 ไร ่
2.  ผลิตยางแผ่นดิบ และ/หรือ น้ ายางสด 
จ าหน่ายและมีรายได้ 1,060,570 บาท 
3.  สวนยางพารา (ให้ผลผลิต) อยู่ในสภาพดี 
สมบูรณ์ 
4. ยางแผ่นดิบอยู่ในคุณภาพ ช้ัน 1-3 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เตรียมการก่อนการปฏิบัติ 
2. ปฏิบัติการดูแลรักษา กรีดยางและท ายางแผ่น 
3. สรุปผลการปฏิบัติ 

1. เตรียมการก่อนการปฏิบัติ 
2. ปฏิบัติการดูแลรักษา กรีดยางและท ายางแผ่น 
3. สรุปผลการปฏิบัติ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค   - 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 

      ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล 
 
 
1.  โครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้ ามัน 

2.  ผู้รับผิดชอบ นายทนง  แซ่เฮง 
    งานฟาร์มพืช    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558  ถึง  30  กันยายน  2559 
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4. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน100,000 บาท รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 109,880 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  80,000 บาท  รายรับจริง  197,485 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 5.1 เพื่อผลิตปาล์มน้ ามันสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพื่อใช้พื้นท่ีรกร้างของวิทยาลัยฯ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 5.3  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ 

7.  ผลการด าเนินงานของโครงการ 
เปูาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

7.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีปลูก  จ านวน  
70  ไร่ 
7.2  รวมต้นปาล์มจ านวนท้ังหมด  1,540  ต้น 
7.3  ผลผลิตปาล์มน้ ามัน  30,000  บาท 
7.4 จัดการสวนปาล์มน้ ามันท่ีถูกต้องตามหลักการ 

7.1 ดูแลรักษาปาล์มน้ ามันในพื้นท่ีปลูก  จ านวน  
70  ไร่ 
7.2  รวมต้นปาล์มจ านวนท้ังหมด  1,540  ต้น 
7.3  ผลผลิตปาล์มน้ ามัน  30,000  บาท 
7.4 จัดการสวนปาล์มน้ ามันท่ีถูกต้องตาม
หลักการ 

 
8.  ผลท่ีได้รับ  (ผลลัพธ์) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับตามแผนฯ ผลการด าเนินงานจริง 

ต้นปาล์มน้ ามันท่ีมีการเจริญเติบโตดี  จ านวน
ท้ังหมด  1,500  ต้น 

ต้นปาล์มน้ ามันท่ีมีการเจริญเติบโตดี  จ านวน
ท้ังหมด  1,500  ต้น 

 
 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี           
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
       
                                                       ลงช่ือ  นายทนง  แซ่เฮง  ผู้รายงานผล 
 
 

1.  ช่ือโครงการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สมพร ด ายศ และ นายถวิล ชูภักดี 
    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 37,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 5,537 บาท  
เงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 28,770 บาท  รวมท้ังส้ิน จ านวน  34,307  บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน 90,000  บาท  รายรับจริง 105,915 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง 
  6.2 เพื่อสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา 
      6.3 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ผลิตข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุง จ านวน 9 
ตัน 
2. ผลิตข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุง เฉล่ีย 350 
กก./ไร ่

1. ผลผลิตข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุง จ านวน 
13,104 ตัน 
 2.  ผลิตข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยดพัทลุง เฉล่ีย 
370 กก./ไร ่

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ปลูกถั่วปุ๋ยพืชสด 
2. เตรียมดิน 
3. ปลูกข้าว 
4. ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว 
5. จ าหน่ายและสรุปผล 

1. ปลูกปอเทืองบ ารุงดิน 
2. ไถดะ ไถแปร และคราด 
3. ปลูกข้าวโดยวิธีหว่านน้ าตม 
4. ปฏิบัติดูแลรักษาน้ า, ปุ๋ย, และโรคแมลงศัตรูข้าว 
5. จ าหน่ายข้าวเปลือก 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       ไม่มี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ปลูกถัว่ปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน 

      ลงช่ือ ดร.สมพร  ด ายศ     ผู้รายงานผล 
 

 

1.  ช่ือโครงการผลิตข้าวฤดูกาลผลิต ปี 2558-2559 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายอุทิศ โพธิ์ทอง  2.นายสมพร  ด ายศ 
     งานผลิตพืช   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 351,600 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 122,830 บาท   

เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 297,509 บาทเงินอุดหนุนจ านวน 16,835 บาท รวมท้ังส้ินจ านวน 437,174 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  1,102,000  บาท  รายรับจริง 707,760  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อศึกษาและปฏิบัติการผลิตข้าวนักเรียน นักศึกษา 
  6.2 เพื่อน าผลผลิตจ าหน่ายส่งรายได้ให้สถานศึกษา 
  6.3 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมการปลูกข้าวให้กับนักเรียน นักศึกษา 
  6.4 เพื่อสร้างความสามัคคี การท างานเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักเรียนนักศึกษา ครู จ านวน 350 คน 
2. ผลผลิตข้าว จ านวน 70 ตัน พื้นท่ีปลูก 160 ไร่ 
3. นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะการผลิต
ข้าวครบวงจร 
4. ความสามัคคี ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง 
5. สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีการท านาข้าว 

1. นักเรียนนักศึกษา ครู จ านวน 350 คน 
2. ผลผลิตข้าว จ านวน 70 ตัน พื้นท่ีปลูก 160 ไร่ 
3. นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ ทักษะการผลิต
ข้าวครบวงจร 
4. ความสามัคคี ครู นักศึกษา ผู้ปกครอง 
5. สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีการท านาข้าว 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. การเตรียมการ/ การปฏิบัติการ 
2. ประเมินผล/ สรุปผลการปฏิบัติการ 
3. รายงานผล 

1. การเตรียมการ/ การปฏิบัติการ 
2. ประเมินผล/ สรุปผลการปฏิบัติการ 
3. รายงานผล 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  - 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 

      ลงช่ือ นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  ผู้รายงานผล 
 

1.  ช่ือโครงการโครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิโรจน์ จรูญศรีสวัสด์ิ และคณะ   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 35,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 18,948  บาท 
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เงินบ ารุงการศึกษา จ านวน  13,250 บาท รวมท้ังส้ิน จ านวน  32,198 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  60,000  บาท  รายรับจริง  62,595 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดเป็นแปลงสาธิต แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา  
ทุกระดับช้ันเรียน 
 6.2 เพื่อจัดท าแปลงสาธิตเพื่อเผยแพร่รูปแบบการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจท่ัวไป 
 6.3 นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งท างานหารายได้ระหว่างเรียน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. จัดเป็นแปลงสาธิต พื้นท่ี 15 ไร่ แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร แก่นักศึกษาทุก
ระดับช้ันเรียน จ านวน 100 คน    
2. เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป
ด้านกิจกรรมนาข้าว กิจกรรมพืชไร่ กิจกรรมพืชผัก 
กิจกรรมยางพารา และกิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
3. สามารถน ารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 
60,000 บาท   

1. แปลงสาธิตฯ พื้นท่ี 15 ไร่ ประกอบด้วย
กิจกรรมพืชไร่ พืชผัก, นาข้าว, สวนยางพารา,
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ นักศึกษาใช้เรียนและปฏิบัติงาน
จ านวน  50 คน 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 
3. สามารถน ารายได้ส่งวิทยาลัยฯ ประมาณ 
62,595 บาท 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ 
4. รายงานผลการด าเนินการ 
5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

1. ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ 
4. รายงานผลประจ าเดือนทุกเดือน 
5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      เพิ่มรายได้ผลผลิตโครงการมากข้ึน 
      ลงช่ือ นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสด์ิ     ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการปรับปรุงเรือนเพาะช าไม้ประดับและรับจ้างจัดสวน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล 
     งานพืชศาสตร์   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  30,000 บาท  รายจ่ายจริงจ านวน  0 บาท 
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5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน   65,000 บาท  รายรับจริง  43,450  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะช าบางส่วน 
  6.2 เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การปลูก การขยายพันธุ์พืช การจัดสวนหย่อม 
  6.3 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาท่ีท าโครงการขยายพันธุ์พืชและโครงการรับจ้างจัดสวน 
  6.4 เพื่อหารายได้ส่งวิทยาลัยฯ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ปลูกไม้กระถาง ประมาณ 300 กระถาง ปักช า
ไม้ประดับ จ านวน 500 ถุง จัดสวนหย่อมปีละ 15 ครั้ง 
2. นักศึกษาฝึกทักษะต่าง ๆ ของแผนกวิชาพืช
ศาสตร์ ประมาณ 120 คน 
3. ได้พันธุ์ไม้กระถาง 300 กระถาง ๆ ละ 50 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
4.  จัดสวนได้เงินประมาณ 50,000 บาท 

1. ปลูกไม้กระถาง ประมาณ 1,000 กระถาง ปัก
ช าไม้ประดับ จ านวน 500 ถุง  
2. จัดสวนหย่อมเพื่อรายได้ ปีละ 15 ครั้ง 
3. จัดสวนหย่อมบริการหน่วยงานและชุมชน
ภายในสถานศึกษา จ านวน  7 ครั้ง 
4. นักศึกษาฝึกทักษะต่าง ๆ ประมาณ 80 คน 
5. จัดสวนได้เงินประมาณ 44,950 บาท 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
3. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
4. จัดซ่อมเรือนเพาะช า 
5. บริการรับจ้างจัดสวน 

1. เสนอโครงการ/ ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ แต่ไม่ได้
จัดซื้อเนื่องจากวัสดุบางอย่างยังมีเพียงพอ 
2. บริการรับจ้างจัดสวน  15 ครั้ง 
3. จัดสวนหย่อมบริการหน่วยงานและชุมชนภายใน
สถานศึกษา จ านวน  7 ครั้ง 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีคนงานดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง และวัสดุอุปกรณ์บางอย่างช ารุด แตกหัก 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรจัดเจ้าท่ีดูแลต้นไม้ประจ าหมวด 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ วิทยาลัยฯ ควรจัดสรรเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับงานท่ีมอบหมาย ให้
เหมาะสมกับภารกิจของงานแต่ละวัน 
      ลงช่ือ  นางสมนึก  รัตนวิมล    ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการเลี้ยงสุกรขุนเพื่อจ าหน่าย 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกริช แดงเอียด   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 373,500 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 157,400 บาท  
เงินบ ารุงการศึกษาจ านวน  23,600  บาท เงินอุดหนุน จ านวน 6,700  บาท  รวม จ านวน 187,700บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน 440,000 บาท  รายรับจริง  238,590 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อเล้ียงสุกรขุนไว้จ าหน่ายเป็นการหารายได้เข้าวิทยาลัยฯ 
  6.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเล้ียงสุกรขุน นักศึกษาได้ฝึกทักษะจริง 
  6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจ 
  6.4 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับนักเรียน นักศึกษาในการท าโครงการ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ผลิตสุกรขุนจ าหน่าย 120 ตัว 
2. นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ทักษะ จ านวน 50 คน 
3. บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ จ านวน 20 คน 
4. ผลิตสุกรขุนเพื่อจ าหน่ายท่ีถูกหลักวิชาการและ
ปลอดสารพิษ 
5. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการเล้ียง
สุกรขุน 

1. ผลิตสุกรขุนจ าหน่าย 68 ตัว เกิดโรคระบาดจึง
ได้หยุดโครงการ 
2. นักเรียน นักศึกษา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ทักษะ จ านวน 50 คน 
3. บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ จ านวน 20 คน 
4. ผลิตสุกรขุนเพื่อจ าหน่ายท่ีปลอดสารพิษ 
5. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการเล้ียง
สุกรขุน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ 
2. เตรียมโรงเรือน 
3. ส่ังลูกสุกร/ ด าเนินการเล้ียง/จ าหน่าย 
4. สรุปผลการเล้ียง 

1. เขียนโครงการขออนุมัติ 
2. เตรียมโรงเรือนเพื่อการเล้ียง 
3. ส่ังลูกสุกรเพื่อการด าเนินการเล้ียง 
4. จ าหน่ายรุ่นท่ี 1 เดือนมีนาคม 2559 
5. เล้ียงได้ 1 รุ่นเกิดโรคระบาดจึงหยุดเล้ียง 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  เกิดโรคระบาดสุกร  และราคาสุกรขุนต่ า 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ปูองกันโรคระบาด  และปรับปรุงคอก 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไม่ม ี
      ลงช่ือ   นายกรกริช  แดงเอียด   ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกริช แดงเอียด    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 49,800 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 20,750 บาท  เงิน
บ ารุงการศึกษาจ านวน 10,375  บาท เงินอุดหนุน จ านวน 8,300 บาท รวมท้ังส้ิน จ านวน 39,425 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน 117,000 บาท  รายรับจริง  30,710 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
       6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตร 
   6.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล้ียงสุกร 
   6.3 เพื่อผลิตสร้างกิจนิสัยให้ผู้เรียนมีการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 
   6.4 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ในการท าโครงการ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. แม่สุกรสองสายพันธุ์ 4 ตัว  และพ่อสุกรพันธุ์แท้ 
1 ตัว 
2. ลูกสุกรหย่านม 5 ครอก  และเล้ียงสุกรขุน 
จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 8-10 ตัว 
3. จ าหน่ายสุกรขุนมีรายได้ 117,000 บาท 
4. การเล้ียงสุกรขุนพร้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการ 
5. การเล้ียงสุกรขุนเพื่อจ าหน่ายไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม  

1. แม่สุกรสองสายพันธุ์ 4 ตัว  และพ่อสุกรพันธุ์
แท้ 1 ตัว 
2. ลูกสุกรหย่านม 5 ครอก  และเล้ียงสุกรขุน 
จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 8-10 ตัว 
3. จ าหน่ายสุกรขุนมีรายได้ 30,710 บาท 
4. การเล้ียงสุกรขุนพร้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการ 
5. การเล้ียงสุกรขุนเพื่อจ าหน่ายไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม  

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ด าเนินการเล้ียง 
3. สรุปผลการเล้ียงและการจ าหน่าย 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

1. เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ด าเนินการเล้ียง 
3. สรุปผลการเล้ียงและการจ าหน่าย 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
      ลงช่ือ  นายกรกริช  แดงเอียด     ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการเลี้ยงไก่ไข่ 1 

2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายเกรียงไกร เรืองณรงค์   ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 432,130 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 49,980 บาท  
เงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 275,000 บาท รวมท้ังส้ิน จ านวน 325,430 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  432,000 บาท  รายรับจริง 588,612  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      6.1 เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเล้ียงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร 
  6.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 500 ตัว 
 7.1.2 ผลิตไก่ไข่ได้ 400 ฟองต่อวัน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่ ฝึกความ
อดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน 

1. เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 500 ตัว 
2. ผลิตไก่ไข่ได้ 400 ฟองต่อวัน 
3. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่  
ฝึกความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการเล้ียง 
3. จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์ 
4. บันทึกผลการเล้ียงรายงาน 
5. สรุปผลการเล้ียงเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการเล้ียง 
3. จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์ 
4. บันทึกผลการเล้ียงรายงาน 
5. สรุปผลการเล้ียงเมื่อส้ินปีงบประมาณ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  น้ าไม่ไหล ไก่ขาอ่อน ไก่จิกกันตาย   พื้นปูไก่มีปัญหา 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  สร้างถังเก็บน้ าไว้ใช้เวลาน้ าไม่ไหล ส่ังซื้อไก่สาวจากบริษัทท่ีมีมาตรฐาน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไม่ม ี
 
      ลงช่ือ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์     ผู้รายงานผล 
       
1.  ช่ือโครงการเลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง 2 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกรียงไกร เรืองณรงค์  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 332,700 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 135,000 บาท  
เงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 155,000 บาท เงินอุดหนุน จ านวน 30,000  บาท  รวมท้ังส้ิน จ านวน
320,000 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน   400,000    บาท  รายรับจริง 0 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการเล้ียงไก่ไข่ของนักศึกษาและเกษตรกร 
 6.2 เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 820 ตัว 
 7.1.2 ผลิตไก่ไข่ได้ 615 ฟองต่อวัน 
7.2  เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่ ฝึก
ความอดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน 

1. เล้ียงไก่ไข่ จ านวน 820 ตัว 
2. ผลิตไก่ไข่ได้ 615 ฟองต่อวัน 
3.  นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเล้ียงไก่ไข่ ฝึกความ
อดทน มุ่งมั่น อย่างน้อย 60 คน 
 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการเล้ียง/ จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์ 
3. บันทึกผลการเล้ียง 
4. สรุปผลการเล้ียงเมื่อส้ินสุดโครงการปีงบประมาณ 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการเล้ียง/ จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์ 
3. บันทึกผลการเล้ียง 
4. สรุปผลการเล้ียงเมื่อส้ินสุดโครงการปีงบประมาณ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ไก่ขาดน้ า  น้ าไม่ไหล 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ควรมีถังเก็บน้ าส ารอง  ไว้ใช้เวลาน้ าไม่ไหล 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
      ลงช่ือ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์  ผู้รายงานผล 

 

1.  ช่ือโครงการ เลี้ยงโคเนื้อ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพันธ์ บ ารุงกิจดี 
     งาน ฟาร์มโคเนื้อ    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 



87 
 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 38,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 14,400 บาท  เงิน
บ ารุงการศึกษาจ านวน 33,380 บาท เงินอุดหนุน จ านวน 12,470 บาท  รวมท้ังส้ิน จ านวน 60,250 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  100,000  บาท  รายรับจริง 79,000 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อจัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคเนื้อจ าหน่าย 
  6.2 เพื่อจัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อเป็นสถานท่ีฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน 
  6.3 เพื่อจัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อให้มีสัตว์ทดลองส าหรับนักเรียนนักศึกษาจัดท าโครงงานและโครงการ 
  6.4 ขุนโคเพื่อจ าหน่าย สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ลูกโคเนื้อ 10 ตัว/ปี 
2. นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร เข้าศึกษาดูงาน 
ฝึกทักษะ จ านวน 20 คน 
3. ผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพดี 
4. นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรมีทักษะ 
ประสบการณ์ในการเล้ียงโคเนื้อ 

1. ขายลูกโคเพศผู้  จ านวน 5 ตัว 
2. นักศึกษาฝึกทักษะ  40 คน 
3. ได้ลูกโคเนื้อมีคุณภาพ  
4. นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ 
ทักษะโคเนื้อ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ 
2. ปฏิบัติการเล้ียงโคเนื้อ 
3. จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์/ จัดจ าหน่าย 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ 
2. ปฏิบัติการเล้ียงโคเนื้อ 
3. จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์/ จัดจ าหน่ายลูกโคเนื้อ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  - 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ลงช่ือ  นายประพันธ์ บ ารุงกิจดี     ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการซ้ือพ่อพันธุ์โคเนื้อ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพันธ์ บ ารุงกิจดี 
     งาน ฟาร์มโคเนื้อ    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 60,000 บาท  รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 60,000  บาท  
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน    -   บาท  รายรับจริง  -  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้ได้ลูกโคเนื้อที่มีคุณภาพสูง 
  6.2 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผสมติดและคุมฝูง 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ได้ลูกโคท่ีเกิดจากพ่อพันธุ์ตัวใหม่ 10 ตัว/ปี 
2. ได้พ่อพันธุ์โคเนื้อท่ีมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง 
3.  มีประสิทธิภาพในการผสมพันธุ์และคุมฝูงโคเนื้อ 
4. ได้ลูกโคท่ีเกิดใหม่มีคุณภาพดี 

1. ได้พ่อพันธุ์โคเนื้อท่ีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพใน
การผสมพันธุ์และคุมฝูงโคเนื้อ 
2. ได้ลูกโคท่ีเกิดใหม่มีคุณภาพดี 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ 
2. ปฏิบัติการซื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ 
3. จัดซื้อวัสดุอาหารสัตว์ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ 
2. จัดซื้อพ่อพันธุ์โคเนื้อ คุมฝูงแม่พันธุ์โคเนื้อ 
3.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  ขาดแคลนหญ้าสด  และอาหารข้น 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  ท าแปลงหญ้า และจัดซื้ออาหารข้นให้เพียงพอ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      จัดซื้อเปล่ียนพ่อพันธุ์ใหม่ ทุก ๆ 5 ปี 

      ลงช่ือ  นายประพันธ์ บ ารุงกิจดี     ผู้รายงานผล 
 
 
1.  ช่ือโครงการอัดฟ่อนฟาง 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประพันธ์ บ ารุงกิจดี 
     งาน ฟาร์มโคเนื้อ    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 11000 บาท  รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 10,400  บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  -  บาท  รายรับจริง  - บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้โคเนื้อมีอาหารกินตลอดปี 
  6.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ได้ฟางอัดฟุอน 3,000 มัด 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานท าอาหารหยาบ
หมัก 
3. นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตอาหารหยาบ  
มีคุณลักษณะอดทน มุ่งมั่น สู้งาน 
4. มีอาหารหยาบแห้ง มีคุณภาพดีตลอดปี 
 

1. ได้ฟางอัดฟุอน 3,000 มัด 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานท าอาหาร
หยาบหมัก 
3. นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตอาหารหยาบ  
มีคุณลักษณะอดทน มุ่งมั่น สู้งาน 
4. มีอาหารหยาบแห้ง มีคุณภาพกินตลอดปี 
 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

1. จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค  แรงงาน รถยนต์บรรทุก เครื่องอัดฟาง 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา  จ้างแรงงานในการขนและจัดเก็บ รถยนต์บรรทุกซ่อมพร้อมใช้งาน และซื้อ
เครื่องอัดฟุอนฟางใหม่ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ผลิตให้เพียงพอ และจ าหน่าย 

      ลงช่ือ นายประพันธ์ บ ารุงกิจดี     ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่คอล่อน) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพล  รัตนอุบล 
     งานฟาร์มสัตว์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 16,950 บาท  รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา จ านวน 13,400 บาท 
เงินอุดหนุน จ านวน 2,700 บาท  รวมท้ังส้ิน จ านวน 16,100 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  16,800  บาท  รายรับจริง  2,700  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้โคเนื้อมีอาหารกินตลอดปี 
  6.2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. แม่ไก่ 30 ตัว พ่อไก่ 60 ตัว 
2. ผลิตลูกไก่ได้ 560 ตัว/ปี 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาการผลิตไก่พื้นเมืองและ
วิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 

1. แม่ไก่ 30 ตัว พ่อไก่ 60 ตัว 
2. ผลิตลูกไก่ได้ 560 ตัว/ปี 
3. นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาการผลิตไก่พื้นเมือง
และวิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ 
2. ด าเนินการเล้ียงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 36 ตัว และ
ลูกไก่ 
3. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

1. จัดท าโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ 
2. ด าเนินการเล้ียงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 36 ตัว และ
ลูกไก่ 
3. สรุปผลการปฏิบัติโครงการ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ผลิตให้เพียงพอ และจ าหน่าย 

      ลงช่ือ นายพล  รัตนอุบล     ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการผลของการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีต่อการเจริญเติบโต และ 
     ผลผลิตของข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง          

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.1 ดร.สมพร ด ายศ         2.2 ดร.เปรมฤดี ด ายศ   
                               2.3 นางเบญจวรรณ ชูสิริ         งานวิจัยฯ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 9,000 บาท  รายจ่ายจริง เงินบ ารุงการศึกษาจ านวน 9,000  บาท  
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินท่ีมีต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของข้าวสังข์หยดพัทลุง 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1.การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์
ดินมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
พันธุ์สังข์หยดพัทลุงเฉล่ียสูงขึ้น จ านวน 3 วิธีการ 
2. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่า
วิเคราะห์ดินมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงเฉล่ียแตกต่างกันทาง
สถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

1. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่า
วิเคราะห์ดินมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงเฉล่ียสูงขึ้น จ านวน 8 
วิธีการ 
2. การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่า
วิเคราะห์ดินมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงเฉล่ียแตกต่างกันทาง
สถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการเสนอ 
2. วางแผนการทดลอง 
3. จัดซื้อวัสดุและจัดจ้าง 
4. ด าเนินการทดลอง 
5. รายงานผลการวิจัย 

1.  โครงการวิจัย 
2.  แผนการทดลองแบบ CRD 
3.  วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทดลอง 
4.  ตามแผนการทดลองแบบ CRD 
5.  รายงานผลการวิจัยและเผยแพร่ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข       ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      น าวิธีการดังกล่าวไปใช้ทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ  

      ลงช่ือ  ดร.สมพร  ด ายศ   ผู้รายงานผล 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการสนับสนุนการท างานวิจัยภายในวิทยาลัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอฏารัตน์  บุญมณี  และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
     งาน วิจัยฯและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 4,800 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ – บาท   



92 
 
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การ
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 6.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และครู น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานท้ังหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6.3 เพื่อน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 จ านวนงานวิจัยของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับ ปวช.3 จ านวน 3 คน ต่อผลงาน 1 
ช้ิน และระดับ ปวส. จ านวน 2 คน ต่อผลงาน 1 
ช้ิน 
 7.1.2 ครูทุกคนมีงานวิจัยปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนท่ีได้
สามารถท าให้ครูได้เข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์
ในช้ันเรียน ตลอดจนได้ปรับเปล่ียนวิธีในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งขึ้นต่อ
นักเรียน นักศึกษา สามารถกระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี และเพื่อ
เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบพัฒนาการสอนของครู 
 

1.นักเรียนระดับ ปวช.3 ได้จัดท างานวิจัย จ านวน 
22 เรื่อง นักศึกษาระดับ ปวส. ได้สาขาพืชศาสตร์ 
จัดท างานวิจัย จ านวน 10 เรื่อง สาขาเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 5 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ จ านวน 8 ช้ิน 
2. ครูผู้สอนได้จัดท างานวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 43 
เรื่อง  
3. งานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ และเผยแพร่ไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 
4.งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนได้น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
8.  ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
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1. เขียนโครงการเสนอ 
2. วางแผนการวิจัย 
3. จัดซื้อวัสดุและจัดจ้าง 
4. ด าเนินการวิจัย 
5. รายงานผลการวิจัย 

1. โครงการได้รับอนุมัติ 
2. ได้จัดท าแผนการวิจัย 
3. วัสดุและอุปกรณ์ได้รับการจัดซื้อ 
4. ได้ผลการวิจัย 
5.  ได้งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ลงช่ือ  นางอฏารัตน์  บุญมณี       ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอฏารัตน์  บุญมณี และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
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     งาน วิจัยฯและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 13,107 บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน 13,107  บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์นักเรียน นักศึกษา และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
  6.2 เพื่อให้ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้ผลในการปรับการสอน 
  6.3 เพื่อครูผู้สอนทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 1 ปีการศึกษา 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
ทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง ใน 1  
ปีการศึกษา 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผู้สอนท่ีได้สามารถ
ท าให้ครูได้เข้าใจปัญหา เข้าใจสถานการณ์ในช้ัน
เรียน ตลอดจนได้ปรับเปล่ียนวิธีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งขึ้นต่อนักเรียน 
นักศึกษา สามารถกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเองเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการปรับเปล่ียน
รูปแบบพัฒนาการสอนของครู 

ไม่ได้ด าเนินการ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการการ 
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง 
3. ด าเนินการ/สรุปและรายงานผล 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
        ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ลงช่ือ  นางอฏารัตน์  บุญมณี       ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอฏารัตน์  บุญมณี และหัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 
     งานวิจัยฯและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 24,474 บาท  รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน จ านวน  24,474 บาท   
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อส่งเสริมและให้ก าลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการจัดท าผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
โครงงานและโครงการวิชาชีพ 
 6.2 เพื่อพัฒนาการจัดท าและการน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานและโครงการ
วิชาชีพ 
 6.3 เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาของส านักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องค์กรมหาชน) สมศ. 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดท าผลงานวิจัย
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน และโครงการ
วิชาชีพได้ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 ผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน
และโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เป็น
ผลงานท่ีมีคุณภาพ  

1. นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดท าส่ิงประดิษฐ์
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด และระดับภาค จ านวน 4 ช้ินงาน 
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ โครงงาน
และโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา มี
คุณภาพสามารถน าไปประกวดและใช้ประโยชน์
ได้ 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการการ 
2. ขออนุญาตจัดซื้อ/จ้าง 
3. ด าเนินการ 
4. สรุปและรายงานผล 

1.โครงการได้รับอนุมัติ 
2.การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
3.ด าเนินการจัดท างานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม 
4.รายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
       ไม่มี  
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ลงช่ือ   นางอฏารัตน์  บุญมณี   ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2559 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชนินทร์ พันธุ์นายงั        งานพัสดุ  ฝุายบริหารทรัพยากร                        
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  300,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 36,888.6 บาท 
เงินบ ารุงศึกษาจ านวน 54,879.10  บาท เงินอุดหนุน จ านวน 16,236.77 บาท  รวมท้ังส้ิน จ านวน
108,004.47 บาท 
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 2 คัน 
2. ซ่อมรถบรรทุก 2 ตอน จ านวน 3 คัน 
3. ซ่อมบ ารุงรถตู้ จ านวน 2 คัน 
4. ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกกระบะ จ านวน 1 คัน 
5. สามารถให้บริการกับบุคลากรภายใน 
วิทยาลัยฯ ในการใช้ยานพาหนะเพื่องานราชการ 
6. สามารถให้บริการกับนักเรียน / นักศึกษาในการ
ใช้ยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา 
7. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีใกล้เคียงในด้านยานพาหนะตาม
ความเหมาะสม 

1. ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 2 คัน 
2. ซ่อมรถบรรทุก 2 ตอน จ านวน 3 คัน 
3. ซ่อมบ ารุงรถตู้ จ านวน 2 คัน 
4. ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกกระบะ จ านวน 1 คัน 
5. สามารถให้บริการกับบุคลากรภายใน 
วิทยาลัยฯ ในการใช้ยานพาหนะเพื่องานราชการ 
6. สามารถให้บริการกับนักเรียน / นักศึกษาใน
การใช้ยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา 
7. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีใกล้เคียงในด้านยานพาหนะ
ตามความเหมาะสม 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดซ่อมตามระยะเวลาการใช้งาน 
2. จัดซ่อมตามสภาวะท่ีเกิดการช ารุด 
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

1. จัดซ่อมตามระยะเวลาการใช้งาน 
2. จัดซ่อมตามสภาวะท่ีเกิดการช ารุด 
3. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่ม ี
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
      ลงช่ือ   นายชนินทร์  พันธุ์นายัง   ผู้รายงานผล 
 
 
1.  ช่ือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคัชชา กาญจนจันทร์     ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 350,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ  จ านวน 350,000 บาท  
 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1 เพื่อรวบรวมและปลูกอนุรักษ์พืชท่ีถูกคุกคาม 
  6.2 เพื่อรวบรวมและปลูกศึกษาพืชประจ าถิ่น 
   6.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้พันธุกรรมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยไม่ท าลายล้าง 
  6.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและผู้สนใจ 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

ปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร ่ดังนี้ 
1. ปลูกอนุรักษ์หม้อข้าวแกงลิงชนิดพันธุ์ไทย
ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ต่างประเทศเฉพาะ 
Cites บัญชี 2 จ านวน 6 ชนิดพันธุ์ 
2. ปลูกอนุรักษ์และศึกษามะเด่ือพื้นเมืองพัทลุง 
จ านวน 7 ชนิดพันธุ์ 
3. ปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชผักท้องถิ่น 20 ชนิด 
4. ค้นหาและรวบรวมพันธุกรรมข้าวที่ปรับเปล่ียน
ตัวเองตามธรรมชาติ  เช่น เปล่ียนจากข้าวเหนียว
ด าเป็นข้าวเจ้าสีด า 
5. เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์  

ปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร่ ดังนี้ 
1. ปลูกอนุรักษ์หม้อข้าวแกงลิงชนิดพันธุ์ไทย
ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ์ ชนิดพันธุ์ต่างประเทศเฉพาะ 
Cites บัญชี 2 จ านวน 6 ชนิดพันธุ์ 
2. ปลูกอนุรักษ์และศึกษามะเด่ือพื้นเมืองพัทลุง 
จ านวน 7 ชนิดพันธุ์ 
3. ปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืชผักท้องถิ่น 20 ชนิด 
4. ค้นหาและรวบรวมพันธุกรรมข้าวที่ปรับเปล่ียน
ตัวเองตามธรรมชาติ  เช่น เปล่ียนจากข้าวเหนียว
ด าเป็นข้าวเจ้าสีด า 
5. เพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์  

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์มะเด่ือและกล้วย 
3. เตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูก 
4. เพาะขยายพันธุ์ในเรือนเพาะช ามะเด่ือ,  
หม้อข้าวแกงลิงและกล้วยไม้ 
5. ปลูกลงแปลงปลูกเพื่ออนุรักษ์/ เก็บข้อมูล 
7. เก็บรวบรวมพันธุ์หอยโข่ง หอยข้าว ปลาดุกดัก 
8. ค้นหาและเก็บรวบรวมพันธุกรรมข้าว 

1. เสนอโครงการ 
2. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์มะเด่ือและกล้วย 
3. เตรียมพื้นท่ีส าหรับปลูก 
4. เพาะขยายพันธุ์ในเรือนเพาะช ามะเด่ือ,  
หม้อ ข้าวแกงลิงและกล้วยไม้ 
5. ปลูกลงแปลงปลูกเพื่ออนุรักษ์/ เก็บข้อมูล 
7. เก็บรวบรวมพันธุ์หอยโข่ง หอยข้าว ปลาดุกดัก 
8. ค้นหาและเก็บรวบรวมพันธุกรรมข้าว 

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

      ลงช่ือ นายคัชชา  กาญจนจันทร์  ผู้รายงานผล 
1.  ชื่อโครงการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ และคณะกรรมการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
     งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน   3,100 บาท  รายจ่ายจริง จ านวน - บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน   -    บาท  รายรับจริง  -บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
6.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามหน้าท่ีรับผิดชอบของงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
 6.2 เพื่อการฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถตามรูปแบบท่ีควรจะมี คือ ผลิตได้จ าหน่ายเป็น 
 6.3 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม และมีความสามารถในการ
วางแผนในการท าธุรกิจ รับจ้างผลิต การผลิตเพื่อจ าหน่าย และการท ากิจกรรมตามรูปแบบสหกรณ์ 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  เชิงปริมาณ 
 7.1.1 นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมของงาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจจ านวน 
10 คน 
 7.1.2  มีโครงการของนักเรียนนักศึกษาในการ
ท ากิจกรรมการค้าจ านวน 3 โครงการ 
7.2  เชิงคุณภาพ 
 7.2.1  นักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
 7.2.2  นักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมี
รายได้ระหว่างเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง 
 7.2.3  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ เกิด
ทัศนคติท่ีดีในการเรียนด้านการเกษตรว่าเมื่อเรียน
แล้วสามารถท าเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตในการกล้าท่ีจะเป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 
 

1. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  5 
คน 
มีโครงการของนักเรียนนักศึกษา จ านวน 1 
โครงการ 
2. นักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมีความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
3. นักเรียนนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรมมีรายได้ระหว่าง
เรียนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง 
4. นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ เกิดทัศนคติท่ีดี
ในการเรียนด้านการเกษตรว่าเมื่อเรียนแล้ว
สามารถท าเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตในการกล้าท่ีจะเป็นผู้
ประกอบอาชีพอิสระ 
 

 
 
 
 
8.  ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนเสนอโครงการ 
2. บันทึกขออนุญาตซื้อ/จ้าง 
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ 
4. สรุปผลโครงการ 

1. เขียนเสนอโครงการ 
2. บันทึกขออนุญาตซื้อ/จ้าง 
3. ปฏิบัติงานตามโครงการ 
4. สรุปผลโครงการ 

 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 
10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรคนักเรียนนักศึกษาไม่มีเวลามากพอในการปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะจะมีเวลา
ว่างช่วงตอนเย็น  
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหาจัดสรรเวลาส าหรับการเรียนรู้ในการท าโครงการเพื่อให้งานทุกอย่างสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการจัดโครงการท่ีรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในการบ่มเพาะ
อาชีพและการปฏิบัติงาน รู้จักการแบ่งเวลาและปฏิบัติโครงการไม่มากหลายโครงการ 
 
 
      ลงช่ือ  นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ    ผู้รายงานผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน 
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2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ  และคณะ 
    ฝุายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 160,000 บาท  รายจ่ายจริง งบเงินอุดหนุนจ านวน 160,000 บาท 
 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จ านวน  -     บาท  รายรับจริง - บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
6.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน 
6.2 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียน นักศึกษา 
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ และทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1 เชิงปริมาณ 
     จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษาท่ียากจนฯ โดยให้นักเรียน 
นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจเพื่อของบประมาณ
ด าเนินการประกอบอาชีพระหว่างเรียน ในวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน 160,000 บาท 
7.2 เชิงคุณภาพ 
     7.2.1 นักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ขาดแคลน
ทุนทรัพย์มีรายได้ระหว่างเรียน 
     7.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ 
     7.2.3 นักเรียน นักศึกษาน าความรู้ และทักษะ
วิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคตได้ 

1. จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียน นักศึกษาท่ียากจนฯ โดยให้นักเรียน 
นักศึกษาเขียนแผนธุรกิจเพื่อของบประมาณ
ด าเนินการประกอบอาชีพระหว่างเรียน ในวงเงินท่ี
ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน 160,000 บาท 
2. นักเรียน นักศึกษาท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีรายได้ระหว่างเรียน 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ 
     3 นักเรียน นกัศึกษาน าความรู้ และทักษะ
วิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคตได้ 
 

 
8.  ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม 
2. จัดท าโครงการน าเสนอผู้อ านวยการ 
3. โครงการได้รับการอนุมัติ 
4. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าค าส่ังและเอกสารต่างๆท่ีใช้ในโครงการ 
5. เชิญประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายหน้าท่ี 
ประชุมคณะด าเนินการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี

1. สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามก าหนดวัน เวลา 
สถานท่ี ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
2. จัดท าโครงการผ่านการอนุมัติ 
3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าค าส่ังและเอกสารต่างๆท่ีใช้ในโครงการ 
4. เชิญประชุมทีมงานเพื่อมอบหมายหน้าท่ี ประชุม
คณะด าเนินการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
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เกี่ยวข้อง 
7. ด าเนินการตามโครงการคณะกรรมการ
พิจารณาแผนธุรกิจฯ 
8. ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ 

เกี่ยวข้อง 
6. ด าเนินการตามโครงการคณะกรรมการพิจารณา
แผนธุรกิจฯ 
7. ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ 

 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 
10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรคนักเรียนนักศึกษาไม่ค่อยมีเวลาในการปฏิบัติงาน และขาดความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ และความต้องการของนักเรียนนักศึกษาคือการได้รับผลตอบแทนทันที 
ท่ีปฏิบัติงาน 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหาท าโครงการท่ีมีค่าตอบแทนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นรายช่ัวโมง เพื่อเป็นแรง
กระตุ้นในการท างาน นอกเวลาเรียน และเห็นผลตอบแทนจริง ๆ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ท าโครงการท่ีให้ค่าตอบแทนผู้ร่วมโครงการเป็นรายช่ัวโมง และแบ่ง
ผลประโยชน์ให้เมื่อได้รับผลส าเร็จตามโครงการเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 
 
      ลงช่ือ   นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ  ผู้รายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชพีประชาชน 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน์   กรดสุวรรณ  คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 66,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ จ านวน 66,000 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1  เพื่อด าเนินการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในสถานศึกษา 
     6.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนท่ีไม่มีงานท า  ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ียังไม่มีงานท า ได้มีความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดทักษะความช านาญ สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้ 
    6.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

    7.1  ด าเนินการฝึกอบรมและบ่มเพาะอาชีพแก่
ประชาชนผู้สนใจในทุกสาขาอาชีพ พร้อมท้ังอบรม
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจจ านวน 1 รุ่น 
    7.2 ผู้เข้าอบรม เป็น ประชาชนท่ีไม่มีงานท า  ผู้
ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ียังไม่มีงานท า   จ านวน  35 คน 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชนผู้สนใจในการ
ฝึกอบรม ท่ีหมู่ 15 ต าบลต านาน ผู้เข้าอบรม 
 จ านวน  35 คน 

 

8.  ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1.  วางแผนและเขียนโครงการ 
2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุม 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัคร ผู้เข้าอบรม 
4.  การด าเนินการอบรม การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปและรายงานผลการประเมิน 

สามารถด าเนินตามโครงการ  
ครบตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรค ประชาชนผู้สนใจมีปัญหาในการเดินทางเข้ามาฝึกอบรมภายในวิทยาลัยฯ และมี
ภารกิจบางช่วงเวลา 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหาจัดตารางอบรมให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน ปรับเปล่ียน
ตามความเหมาะสม 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดอบรมโดยใช้เวลาท่ีเหมาะสม จนครบตามกระบวนการและบรรลุ
เปูาหมายโดยการจัดตารางให้สอดคล้องกับเปูาหมาย 
      ลงช่ือ  นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ    ผู้รายงานผล 
1.  ชื่อโครงการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
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2. ผู้รับผิดชอบ นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ และ คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 55,000 บาท  รายจ่ายจริงงบประมาณ 55,000 บาท   
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1  เพื่อฝึกอบรม นักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจ  ให้มีศักยภาพขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ 
     6.2  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ท่ีต้องการหารายได้ระหว่างเรียน และมีใจรักใน
การประกอบอาชีพอิสระในอนาคตได้มีโอกาส  
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

7.1  นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการอบรมการเขียน
โครงการและเขียนแผนธุรกิจ  15  คน   
7.2  นักเรียนนักศึกษา เกิดแนวคิดในการท าธุรกิจ 
และต่อยอดธุรกิจในโครงการOCOP ของ
สถานศึกษา 
     1) ธุรกิจจ าหน่ายข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ 
ตราอารมณ์ดี 
     2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมสะอาด ตรา
ไทรงาม 
     3) ธุรกิจแปรรูปข้าวสังข์หยด เป็นขนม
ทองม้วนข้าวสังข์หยดและขนมดอกจอกข้าวสังข์
หยด 
     4) ธุรกิจท าเครปข้าวสังข์หยดและเครฟ 
ค่ัวกล้ิง 
7.3  สามารถบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 30  คน 
7.4  สร้างความรู้และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพอิสระโดยการทัศนศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการอบรมการเขียน
โครงการและเขียนแผนธุรกิจ  15  คน   
 นักเรียนนักศึกษา เกิดแนวคิดในการท าธุรกิจ และ
ต่อยอดธุรกิจในโครงการOCOP ของสถานศึกษา 
     1) ธุรกิจจ าหน่ายข้าวสังข์หยดปลอดสารพิษ 
ตราอารมณ์ดี 
     2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ าด่ืมสะอาด ตรา
ไทรงาม 
     3) ธุรกิจแปรรูปข้าวสังข์หยด เป็นขนมทองม้วน
ข้าวสังข์หยดและขนมดอกจอกข้าวสังข์หยด 
4) ธุรกิจท าเครปข้าวสังข์หยด 
7.3  สามารถบ่มเพาะนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน 15  คน 
7.4  สร้างความรู้และประสบการณ์ในการ 
ประกอบอาชีพอิสระโดยการทัศนศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
8.  ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
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1.  วางแผนและเขียนโครงการ 
2. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ วางแผนการ
ด าเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัคร สรรหา 
คัดเลือกนักศึกษา 
4.  การด าเนินงานอบรม 
    กิจกรรมการอบรม อบรมภาคทฤษฎี /อบรม
ภาคปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 
5. การติดตามก ากับโครงการ แก้ปัญหาและ
สนับสนุนทรัพยากรระหว่างการอบรมและ
ประเมินผลการอบรม 
6. ต้ังกลุ่มธุรกิจและด าเนินธุรกิจ 
7.  การประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล 

สามารถด าเนินการได้ตามโครงการ อบรมนักเรียน
นักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและการเขียน
โครงการพร้อมท้ังการไปทัศนศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ จ านวนนักศึกษา 15 คน 
ประเมินความพึงพอใจในการอบรมและการไป
ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
มีแผนธุรกิจจ านวน 6 แผนและคัดเลือกให้ปฏิบัติ
จ านวน 3 แผนธุรกิจ 

 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลส าเร็จกี่เปอร์เซ็นต์   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
 
10.  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
   10.1 ปัญหา/อุปสรรคนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรฯมีจ านวนน้อย ความสนใจในการท าธุรกิจยัง
ไม่ค่อยมี เวลาในการอบรมมีน้อย เพราะงบประมาณในการอบรมมีจ ากัด การเขียนแผนธุรกิจไม่ใช่เรื่อง
ง่ายท่ีจะให้นักเรียนนักศึกษาเขียนได้ภายในระยะเวลาอันส้ัน และนักเรียนนักศึกษาเมื่อรู้ว่าต้องเขียนแผน
ธุรกิจจะหลีกเล่ียง แต่ถ้าให้ปฏิบัติงานในการปลูกพืชเล้ียงสัตว์จะสามารถท าได้ 
   10.2  แนวทางแก้ไขปัญหาปลูกฝังความคิดว่า การเขียนแผนธุรกิจ และโครงการ รวมถึงการจะเป็น
ผู้ประกอบการเป็นเรื่องไม่ยากถ้ามีความมุ่งมั่น และการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ จะใช้เวลาตามโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวลาปฏิบัติ การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ แล้ว 
ค่อยมาน าเสนอและสรุปผลการเขียนแผนธุรกิจอย่างเป็นทางการ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการจัดให้นักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาท่ีจะเป็นการ
กระตุ้นให้มีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการหลายๆท่ี และให้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและการ
เขียนแผนธุรกิจโดยเน้นผู้ท่ีสนใจ 
 
 
 
      ลงช่ือ  นางเจือจันทน์  กรดสุวรรณ    ผู้รายงานผล 
 
 
1.  ช่ือโครงการ  จัดประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                     ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ  ชูท้วม   
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3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี 1  พฤศจิกายน  2558  ถึง วันท่ี  10  ธันวาคม  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  285,000 บาท รายจ่ายจริง เงินอุดหนุน 285,000 บาท 
6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี  2/2559 
     6.2 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559 จ านวน  60 คน 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี  2/2559 วันท่ี 15-16  
กันยายน  2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชุมพร 
2. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ร่วม
ประชุมมีส่วนร่วมในการวางแผน นิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ท าให้การ
บริหารงานกิจกรรม อกท.ภาคใต้ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3. แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2559 

1. ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 1-5/2559  
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 450 คน 
2. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ร่วม
ประชุมมีส่วนร่วมในการวางแผน นิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ท าให้การ
บริหารงานกิจกรรม อกท.ภาคใต้ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3. แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2559  จ านวน  38 คน 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอกท.
ภาคใต้ ครั้งท่ี 2/2559 
3. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอกท.ภาคใต้ 
ครั้งท่ี 2/2559 
3. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายสุชาติ  ชูท้วม ผู้รายงานผล 
 
1.  ชื่อโครงการ  เกษตรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน GAP 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรูญ  รงค์รัตน์  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์  



106 
 
    นางสมนึก  รัตนวิมล  แผนกวิชาพืชศาสตร์ ฝุายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  65,995 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ 65,995 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อนคุณภาพดี ตามมาตรฐาน GAP 
     6.2 เพื่อปลูกพริกในกระสอบ พริกปลอดภัยจากสารเคมีตามมาตรฐาน GAP 
     6.3  เพื่อปลูกมะนาวคุณภาพดีตามตามมาตรฐาน GAP ในวงบ่อซีเมนต์ 
     6.4  เพื่อปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งและผักคะน้าปลอดภัยในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
     6.5  เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ตามมาตรฐาน GAP 
     6.6  เพื่อปลูกเห็ดแครงคุณภาพดีมาตรฐาน GAP 
     6.7  เพื่อปลูกแตงกวาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
     6.8  เพื่อผลิตแก้วมังกรเพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน GAP 
    6.9  เพื่อน าความรู้และทักษะท่ีได้จากการปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

กิจกรรมงานฟาร์มตามโครงการเกษตรเพื่อชีวิต 
“เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” จ านวน 9 
โครงการ ประกอบด้วย 
1. ผลิตข้าวโพดอ่อน มีรายได้ประมาณ 7,000 บาท 
2. ต้นพริกท่ีเจริญเติบโต ผลผลิตพริกจ าหน่าย
กิโลกรัมละ 150 บาท 
3. ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จ านวน 20 บ่อ 
4. ผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง จ านวน 360 
กิโลกรัมและผลผลิตคะหน้า จ านวน 540 กิโลกรัม 
5. ผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จ านวน 1,340  
กิโลกรัม 
6. ผลิตเห็ดแครงได้ตามมาตรฐานGAP 
7. ผลิตแตงกวา จ านวน 6,000 กิโลกรัม 
8. ผลิตแก้วมังกร เพื่อสุขภาพจ านวน 200 กิโลกรัม 
9. เพาะเห็นโคน้อยในตะกร้า 
10.  นักศึกษาได้รับความรู้และมีทักษะท่ีได้จากการ
ปฏิบัติไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ด าเนินกิจกรรมงานฟาร์ม 9 กิจกรรมตามท่ีได้รับ
อนุมัติงบประมาณ 
1. ผลิตข้าวโพดอ่อน มีรายได้ประมาณ 7,000 
บาท 
2. ต้นพริกท่ีเจริญเติบโต ผลผลิตพริกจ าหน่าย
กิโลกรัมละ 150 บาท 
3. ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จ านวน 20 บ่อ 
4. ผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง จ านวน 360 
กิโลกรัมและผลผลิตคะหน้า จ านวน 540 
กิโลกรัม 
5. ผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จ านวน 1,340  
กิโลกรัม 
6. ผลิตเห็ดแครงได้ตามมาตรฐานGAP 
7. ผลิตแตงกวา จ านวน 6,000 กิโลกรัม 
8. ผลิตแก้วมังกร ตามมาตรฐาน จ านวน 200 
กิโลกรัม 
9. เพาะเห็นโคน้อยในตะกร้า 
10.  นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติกิจกรรมงาน
ฟาร์มได้ น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการปฏิบัติ
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ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เสนอโครงการ 
2. ด าเนินการผลิต ตามข้ันตอน 
3. เตรียมพื้นท่ี ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และ
จ าหน่าย 
4. ประเมินผลและรายงานผล 

1. เสนอโครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน  
9 โครงการ 
2.  วัสดุได้รับการจัดซื้อตามท่ีได้รับอนุมัติ 
3. นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรมงานฟาร์ม
ตามท่ีได้รับอนุมัติจ านวน  9 โครงการด าเนินการ
ผลิต ตามข้ันตอน 
 4. ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานสินค้า
เกษตรจากส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มก.อช.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน  2 ครั้ง 
 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนนักศึกษาทีสนใจ 
 
 
       ลงช่ือ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
1.  ชื่อโครงการ  จัดแสดงนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคัชชา  กาญจนจันทร์  และคณะ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  140,000 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  140,000 บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     เพื่อใช้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เรื่อง อกท. ร่วมสืบสานปณิธาน 
เจ้าฟูานักอนุรักษ์ 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในพื้นท่ี 5x 20 เมตร 

จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในพื้นท่ี 5x 20 เมตร 

 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. จัดแสดงนิทรรศการ 
4. สรุปรายงานผล 

1. เขียนโครงการ 
2. จัดซื้อวัสดุ 
3. จัดแสดงนิทรรศการท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. สรุปรายงานผล 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี  
 
                             ลงช่ือ  นายคัชชา กาญจนจันทร์ ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการ  สัมมนาการฝึกประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอ านวย เอียดเฉลิม 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 22,300 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  7,000 บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1  เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้จากการฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา 
     6.2 เพื่อให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลการฝึกงาน  ปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานและการแก้ไข 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักศึกษาระดับ ปวช. จ านวน  26 คน และ
ระดับปวส. จ านวน 59 คน รวม 85 คน เข้ารับการ
สัมมนาการฝึกประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์นอก
สถานศึกษา และน าเสนอข้อมูลในการฝึก
ประสบการณ์ 
2. ครูนิเทศการฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา
จ านวน  10 คน  

1. นักศึกษาระดับ ปวช. จ านวน  26 คน และ
ระดับปวส. จ านวน 59 คน รวม 85 คน เข้ารับ
การสัมมนาการฝึกประสบการณ์ภายนอก
สถานศึกษา ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์นอกสถานศึกษา และน าเสนอ
ข้อมูลในการฝึกประสบการณ์ 
2. ครูนิเทศการฝึกประสบการณ์นอกสถานศึกษา
จ านวน  10 คน  

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  สัมมนาการฝึกประสบการณ์ภายนอก
สถานศึกษา 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.  สัมมนาการฝึกประสบการณ์ภายนอก
สถานศึกษา นักศึกษาระดับปวช. และ ปวส. 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 

                    ลงช่ือ  นายอ านวย  เอียดเฉลิม ผู้รายงานผล 
 
1.  ช่ือโครงการ  จัดอาชีวะผู้ต้องขัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกรกริช  แดงเอียด 
3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 50,000  บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ 50,000  บาท 
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6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      2.1  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพทางการเกษตรให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ  สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
 2.2  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอาชีพทางการเกษตร  กระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร 
 2.3  เพื่อพัฒนามาตรฐานการฝึกวิชาชีพเกษตร 
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. จัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางพัทลุง
ให้ได้รับการศึกษาด้านอาชีวะเกษตร จ านวน  17 คน 
2. ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีทักษะความรู้ความสามารถด้าน
การเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้
ภายหลังพ้นโทษ 

1. จัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางพัทลุง 
ใหไ้ด้รับการศึกษาด้านอาชีวะเกษตร จ านวน 17 คน 
2. ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีทักษะความรู้ความสามารถด้าน
การเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้
ภายหลังพ้นโทษ 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขัง จ านวน  17 
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ช้ัน ปวส.
1/4  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ 
ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ความสามารถด้านการเกษตร 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ภายหลังพ้นโทษ 
 2. ร่วมกับเรือนจ ากลางพัทลุงจัดการฝีกอบรมการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร)  
วันท่ี 6 - 30 มิถุนายน  2559  ผู้ต้องขังได้รับการ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพได้ 

1. จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ต้องขัง จ านวน  17 
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   ช้ัน ปวส.
1/4  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ 
ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ความสามารถด้านการเกษตร 
สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ภายหลังพ้นโทษ 
 2. ร่วมกับเรือนจ ากลางพัทลุงจัดการฝีกอบรมการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร)  
วันท่ี 6 - 30 มิถุนายน  2559  ผู้ต้องขังได้รับการ
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
อาชีพได้ 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายกรกริช  แดงเอียด ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ  ประดิษฐ์เคร่ืองตัดไม้กระดานอัด 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคัชชา  กาญจนจันทร์ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  9,130 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ 9,130  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อประดิษฐ์เครื่องตัดไม้กระดานอัดและปลูกฝังความเป็นนักประดิษฐ์ให้กับนักศึกษา  
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

ประดิษฐ์เครื่องตัดไม้กระดานอัด  1 เครื่อง ได้
เครื่องตัดไม้กระดานอัดแนวตรงได้ทุกระยะ 
ความยาว 

ประดิษฐ์เครื่องตัดไม้กระดานอัด  1 เครื่อง ได้
เครื่องตัดไม้กระดานอัดแนวตรงได้ทุกระยะ 
ความยาว 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ประดิษฐ์เครื่องตัดไม้กระดานอัด  1 เครื่อง  ประดิษฐ์เครื่องตัดไม้กระดานอัด  1 เครื่อง 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
 
 
         ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร์ ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ  จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคณิศร์  เกตุมณี 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 113,600 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ 113,600  บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     เพื่อจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. ครูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
2. นักเรียนจ านวน  16 คน  มีวัสดุฝึก 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษา 
 

1. ครูผู้สอนมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
2. นักเรียนจ านวน  16  คน มีวัสดุฝึก 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษา 
 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการ 
2. รวบรวมโครงการ/แผนการสอน 
3. ขออนุญาตซื้อ/ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
4. สรุปและรายงานผล 

1. จัดท าโครงการ 
2. รวบรวมโครงการ/แผนการสอน 
3. ขออนุญาตซื้อ/ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
4. สรุปและรายงานผล 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายคณิศร์  เกตุมณี ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการ  จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน อศ.กช. 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคณิศร์  เกตุมณี 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 114,000 บาท รายจ่ายจริงเงินอุดหนุน 114,000 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อศ.กช 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. จัดท าโครงการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา 
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
2. ครูผู้สอนมีวัสดุใช้ในการสอน  
3. นักเรียนมีส่ือและวัสดุฝึกในการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา 

1. จัดท าโครงการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา 
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน 
2. ครูผู้สอนมีวัสดุใช้ในการสอน  
3. นักเรียนมีส่ือและวัสดุฝึกในการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ครูจัดท าโครงการสอน/แผนการสอน 
2. รวบรวมโครงการ/แผนการสอน ขออนุญาต/
ด าเนินจัดซื้อตามท่ีได้รับอนุมัติ 
3. สรุปและรายงานผล 

1. ครูจัดท าโครงการสอน/แผนการสอน 
2. รวบรวมโครงการ/แผนการสอน ขออนุญาต/
ด าเนินจัดซื้อตามท่ีได้รับอนุมัติ 
3. สรุปและรายงานผล 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายคณิศร์  เกตุมณี ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการ ศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพร  ด ายศ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  4 กรกฎาคม  2559 
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4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  5,890 บาท รายจ่ายจริงเงินบ ารุงการศึกษา  1,500 บาท 

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      6.1  เพื่อให้ผู้ท่ีด าเนินงานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีเป็นแบบท่ีดี  และพิจารณาถึงการบริหารจัดการและการจัดระบบองค์กรให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      6.2 เพื่อให้ผู้ท่ีด าเนินงานบริหารหลักสูตรฯ น าผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงต่อไป 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(ต่อเนื่อง)  ท่ีเข้าร่วมศึกษาดูงานสามารถน าผล
การศึกษาดูงานมาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรฯ
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 17 คน มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารหลักสูตร ร้อยละ80 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(ต่อเนื่อง)  ท่ีเข้าร่วมศึกษาดูงานสามารถ 
น าผลการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรฯของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 17 คน มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารหลักสูตร ร้อยละ 90 

 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจสภาพปัจจุบัน แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบท าแผนปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาดูงาน/ รายงานผลการศึกษาดูงาน 

1. ส ารวจสภาพปัจจุบัน แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบท าแผนปฏิบัติงาน 
2. ศึกษาดูงาน/รายงานผลการศึกษาดูงาน 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นายสมพร  ด ายศ ผู้รายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ  ฝึกประสบการณ์งานฟาร์มในสถานประกอบการในและต่างประเทศ    

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอวัสดา  คังคะโน 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   1  ตุลาคม  2558  ถึง 30  กันยายน  2559 
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4.  งบประมาณจากโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ  

จ านวน 70,000 บาท รายจ่ายจริงเงินงบประมาณ  70,000 บาท   

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     6.1 เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร MEP ได้ฝึกประสบการณ์ฟาร์มเกษตร โดยเฉพาะการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับเพื่อการค้าท้ังการน าเข้าและส่งออก  น าความรู้ประสบการณ์อาชีพ  และชีวิตในต่างแดน สู่การ
พัฒนาตนสู่สังคมอาเซียน 
     6.2  เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาชีพเกษตร  ได้ศึกษาดูงานและนิเทศการฝึกประสบการณ์ ดูแลและให้
ข้อแนะน าแก่นักศึกษาท่ีร่วมโครงการ 
     6.3 เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และขยายความร่วมมือทางการศึกษา อาชีพเกษตรระหว่างวิทยาลัยฯ 
กับสถานประกอบการในต่างประเทศ  
7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. นักศึกษา ปวส.2 สาขางานพืชสวนจ านวน 15 
คน เข้ารับฝึกประสบการณ์และทัศนศึกษาด้าน
การเกษตรผู้น าเข้าและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับใน
ประเทศ และต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย 
2. ครูผู้สอนหลักสูตร MEP นิเทศดูแลการฝึก
ประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาและ ทัศนศึกษาด้าน
การเกษตร ผู้น าเข้าและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับใน
ประเทศและต่างประเทศ 
3. ครูและนักศึกษาหลักสูตร MEPได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพเกษตรผู้
น าเข้าและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ได้ข้อมูลและ
ทักษะท้ังด้านอาชีพและการด ารงชีวิต และการ
แก้ปัญหาในฝึกประสบการณ์ 

1. นักศึกษา ปวส.2 สาขางานพืชสวนจ านวน 15 
คน เข้ารับฝึกประสบการณ์และทัศนศึกษาด้าน
การเกษตรผู้น าเข้าและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ
ในประเทศ ท่ี QDyckia Farm อ.คลองหวะ จ.
สงขลา MK Flora อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  และ
Sunlight Flowers Farm เมืองคาเมรอน และ
เมืองจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย 
2. ครูผู้สอนหลักสูตร MEP นิเทศดูแลการฝึก
ประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาและ ทัศนศึกษา
ด้านการเกษตร ผู้น าเข้าและส่งออกไม้ดอกไม้
ประดับในประเทศและต่างประเทศ 
3. ครูและนักศึกษาหลักสูตร MEPได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพเกษตร
ผู้น าเข้าและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับ ได้ข้อมูล
และทักษะท้ังด้านอาชีพและการด ารงชีวิต และ
การแก้ปัญหาในฝึกประสบการณ์ 

 
 
8.  ผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
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1. เขียนโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์งานฟาร์มในสถาน
ประกอบการ และครูนิเทศและดูแลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์งานฟาร์มในสถาน
ประกอบการ และครูนิเทศและดูแลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
       ลงช่ือ  นางอวัสดา  คังคะโน ผู้รายงานผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ช่ือโครงการจัดหาเคร่ืองมือประจ าตัวนักศึกษา 
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2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุณี  กาญจนจันทร์ 

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี  14-25  กันยายน  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 68,800  บาท รายจ่ายจริงเงินอุดหนุน 67,200 บาท  

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และสร้างทักษะการปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

มีเครื่องมือพื้นฐานส าหรับนักเรียนนักศึกษาทุกคน
และผู้เรียนทุกคนใช้เครื่องมือพื้นฐานได้ 

มีเครื่องมือพื้นฐานส าหรับนักเรียนนักศึกษาทุก
คนและผู้เรียนทุกคนใช้เครื่องมือพื้นฐานได้ 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการ 
2. จัดซื้อเครื่องมือ 
3. สรุปรายงานผล 

1. เขียนโครงการ 
2. จัดซื้อเครื่องมือ 
3. สรุปรายงานผล 

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไม่มี 
      ลงช่ือ  นางสุณี  กาญจนจันทร์ ผู้รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ช่ือโครงการ  การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ 
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                    ระยะสั้น 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  

3.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ  วันท่ี   15-18 สิงหาคม  2559 

4.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   30,000  บาท รายจ่ายจริง เงินงบประมาณ จ านวน  23,103 บาท  

6.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันในงาน  
“ตลาดอาชีวะ” 
 

7.  เปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงานจริง 

1. มีผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะส้ัน อย่างน้อย 200 คน 
2. ผู้รับบริการได้รับความรู้และทักษะจากการ
ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันสามารถ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

1. มีผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ระยะส้ัน หลักสูตรการท าเครปข้าวสังข์หยด 
จ านวน 207 คน เพศชาย  28 คนและเพศหญิง 
179 คน 
2. ผู้รับบริการได้รับความรู้และทักษะจากการ
ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันหลักสูตรการ
ท าเครปข้าวสังข์หยด สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

8.  ผลการด าเนินงาน  
กิจกรรมท่ีด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานสอนวิชาชีพระยะส้ันตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในงาน “ตลาดอาชีวะ” บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม 
กรุงเทพฯ  

ได้ด าเนินการสอนวิชาชีพระยะส้ันโดยด าเนินการ
สอนในวันท่ี 16 สิงหาคม  2559 จ านวน 3 รอบ มี
ผู้รับบริการฝึกอบรมทั้งส้ิน 207 คน  

 

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

10.  ปัญหา / อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ไม่มี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      มีการพัฒนาวิชาชีพตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง 

      ลงช่ือ นางอุไรวรรณ  ฉิมสุด ผู้รายงานผล 


