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คํานํา 

 งานวางแผนและงบประมาณไดจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2560 โดย
รวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตาม     
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และโครงการท่ีไดรับอนุมัติเพิ่มเติม 
 

 ในการจัดทําเอกสารครั้งนี้  งานวางแผนและงบประมาณ ไดรับความรวมมือจาก รองผูอํานวยการ
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ งานการเงิน  และงานพัสดุ  ใหความอนุเคราะหขอมูลเพื่อนํามาจัดทําเอกสาร
สรุปผลการปฏิบัติงานครั้งนี้   จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย  ขอมูลในเอกสารเลมนี้  คงจะเปน
ประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
 
                        งานวางแผนและงบประมาณ 
                        ฝายแผนงานและความรวมมือ 
                        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 



 ข 

สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 ฉ 

ผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแตละงานโครงการ ซ 

   โครงการฝายวิชาการ  
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จัดหาวัสดุหองสมุด 5 
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ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 10 
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โครงงานวิทยาศาสตร 15 
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การศึกษาและเพาะขยายพันธุสัตวปา 18 

  โครงการฝายบริหารทรัพยากร  
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สารบัญ 
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งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. งบบุคลากร

   - เงินเดือน 23,428,289         23,428,289         

   - เงินวิทยฐานะ 2,156,683           2,156,683           

   - เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 224,640             224,640              

   - คาครองชีพ 24,000               24,000               

   -  เงินประจําตําแหนง 1,448,020           1,448,020           

   - คาจางประจํา 1,542,720           1,542,720           

   - คาจางชั่วคราว 1,906,448           1,906,448           

รวมงบบุคลากร 28,824,352        1,906,448         30,730,800        

2.  งบดําเนินงาน

    - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,169,382           2,542,203           4,711,585           

    - คาสาธารณูปโภค 909,668             -                    909,668              

รวมงบดําเนินงาน 3,079,050         2,542,203         5,621,253          

3.  งบลงทุน

    -  ครุภัณฑ 1,249,000           49,980               1,298,980           

    - คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,220,000           3,220,000           

   รวมงบลงทุน 4,469,000         49,980             4,518,980          

4.  งบเงินอุดหนุน

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการการศึกษา 1,717,985           1,717,985           

    - เงินอุดหนุนองคการเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทยฯ 450,000             450,000              

    - เงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
แกไขปญหาความยากจนในชนบท 75,000               75,000               

  -เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 76,800               76,800               

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ 2560

แหลงเงิน
ประเภทรายจาย รวมเงิน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง



   -เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000               15,000               

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

    -เงินอุดหนุนโครงการเสริมสราง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
19,997               19,997               

รวมเงินอุดหนุน 2,354,782         -                  2,354,782          

5. งบรายจายอื่น 

    -คาใชจายโครงการลดปญหาการออก
กลางคัน

24,987 24,987               

    - โครงการสรางเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กฯ

275,000 275,000              

    - คาใชจายโครงการพัฒนาความ
รวมมืออาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ

180,000 180,000              

   -คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษา
วิชาชีพตามแนวพระราชดําริ

459,000 459,000              

   - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน

117,600 117,600              

  - คาใชจายโครงการพัฒนา เสริมสราง
คุณภาพชีวิต ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา

552,850 552,850              

  - คาใชจายโครงการปลูกจิตสํานึก
ทรัพยากรปาไม

90,000 90,000               

    -คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
ยกระดับมาตรฐานพื้นฐานวิชาชีพ

349,840 349,840              

    -คาใชจายโครงการความรวมมือผลิต
กําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาค
การผลิตและบริการใน 10 กลุม
อุตสาหกรรมหลักเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต

250,000 250,000              

ประเภทรายจาย
แหลงเงิน

รวมเงิน



    -คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพ
ผูทรงคุณคา

300,000 300,000              

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

    -คาใชจายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

20,000 20,000               

    -คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

424,936 424,936              

   -โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
การเพื่อสรางโอกาสสรางงาน สรางอาชีพ 

 ไ ป

100,000 100,000              

   -โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 50,000 50,000               

   -คาใชจายสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

80,000 80,000               

รวมงบรายจายอื่น 3,274,213         -                  3,274,213          

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 42,001,397        4,498,631         46,500,028        

ประเภทรายจาย
แหลงเงิน

รวมเงิน



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

1.  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

     งบบุคลากร

         เงินเดือน 23,221,920 23,221,920 23,428,289

         เงินวิทยฐานะ 2,151,600 2,151,600 2,156,683

         เงินประจําตําแหนง 1,395,600 1,395,600 1,448,020

         คาครองชีพ 24,000 24,000 24,000

         คาจางประจํา 1,526,280 1,526,280 1,542,720

         คาตอบแทนพนักงานราชการ 216,000 216,000 224,640

         คาจางชั่วคราว 1,625,540 1,625,540 1,906,448

       รวมงบบุคลากร 28,535,400 0 1,625,540 30,160,940 30,730,800

  งบดําเนินงาน

   1. บริหารงานทั่วไป

       -  คาปฏิบัติงานนอกเวลา 60,000 60,000 0

       -  คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 200,000 200,000 388,999

        -  ซอมแซมยานพาหนะและรถแทรกเตอร      200,000 200,000 180,338

       -  ซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง      200,000 270,000 470,000 66,310

       -  เงินสมทบประกันสังคม 77,100 77,100 73,034

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      190,000 290,000 480,000 226,021

  2. คาสาธารณูปโภค

        - ไฟฟา 400,000 504,000 904,000 874,051

        - โทรศัพท 34,000 34,000 24,015

        - ไปรษณีย 12,000 12,000 9,922

        - คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 0 0 1,680

    รวมงานบริหารทั่วไป     990,000            -     1,447,100    2,437,100    1,844,370

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของแตละงาน/โครงการ

ประจําปงบประมาณ 2560

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

  3.  โครงการฝายวิชาการ

      3.1 จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตาม
โครงการสอน

     363,600 36,400 400,000 387,939

     3.2 จัดการเรียนการสอน
(กิจกรรมอกท.)

     100,000 100,000 80,050

     3.3 จัดการเรียนการสอนแก
ผูดอยโอกาสทางการศึกษาฯ

             -   0 0

    3.4 การบริหารจัดการเรียนการสอนฯ        15,000 15,000 5,998

    3.5 จัดหาวัสดุหองสมุด 60,000 60,000 26,696

    3.6 งานวัดผลประเมินผล        10,000 10,000 10,700

    3.7 วัดความถนัดทางวิชาชีพ          1,000 1,000 0

    3.8 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับอาชีวศึกษา

3,000 3,000 0

    3.9 เทียบโอนผลการเรียนรู 0 0

    3.10 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 15,000 15,000 12,697

    3.11 การประเมินตามสภาพจริง 900 900 0

     3.12 สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมฯ 1,800 1,800 0

    3.13 การจัดกิจกรรมสอนเสริมฯ 0 0 0

    3.14 งานพัฒนาหลักสูตรการสอน 3,400 3,400 0

    3.15 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ

6,150 6,150 0

    3.16 งานสื่อการเรียนการสอน 10,000 10,000 9,965

    3.17 เชาสัญญาณอินเทอรเน็ต 17,848 17,848 16,840

    3.18 โครงงานวิทยาศาสตร 20,000 20,000 17,402

    3.19 สืบสานประเพณีลงแขกปกดําขาว 10,000 10,000 0

    3.20 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 65,000 65,000 60,615

    3.21  ศึกษาและเพาะขยายพันธุสัตวปา 51,660 51,660 55,010

   รวมฝายวิชาการ 526,998 134,400 129,360 790,758 683,912



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

  4. โครงการฝายบริหารทรัพยากร

      4.1 งานบริหารงานทั่วไป 20,000 20,000 17,527

      4.2 งานเอกสารการพิมพ 25,000 45,000 70,000 68,600

      4.4 ประชุมขาราชการครูฯ 7,920 7,920 0

      4.5 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 17,080 17,080 0

      4.3 งานประชาสัมพันธฯ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

10,400 25,000 35,400 24,621

      4.3 งานบุคลากร 3,500 3,500 3,200

      4.4 อบรมพัฒนาบุคลากร 30,000 30,000 0

      4.4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 40,000 40,000 19,570

      4.6 งานการเงิน 6,000 6,000 6,378

      4.7 งานบัญชี 2,000 2,000 2,000

      4.8 งานพัสดุ 4,000 4,000 9,049

      4.9 งานอาคารสถานที่ 172,900 201,100 374,000 168,324

      4.10 งานทะเบียน 10,000 10,000 10,264

      4.11 จัดพิธีรับประกาศนียบัตร 12,000 12,000 12,000

รวมฝายบริหารทรัพยากร 228,300 48,500 355,100 631,900 341,533

   5. โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

      5.1 จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนฯ 2,000 2,000 2,000

      5.2 กีฬาและนันทนาการ  28,000 28,000 11,030

      5.3 กิจกรรมวันสําคัญ 10,000 10,000 6,486

      5.4 เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 12,000 12,000 12,006

      5.5 สถานศึกษาคุณธรรม 10,000 10,000 0

      5.6 สวัสดิการพยาบาล 3,000 3,000 0

      5.7 การประชุมวิชาการ อกท.ฯ 100,000 100,000 144,320

      5.8 เขาคายลูกเสือวิสามัญ 9,280 9,280 4,740

      5.9 การสงเสริมการมีสวนรวมฯ 14,540 14,540 14,071
      5.10 งานแนะแนวอาชีพฯ 0 0 0

      5.11 ปจฉิมนิเทศ 2,000 2,000 1,500

      5.12 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 27,200 27,200 8,460



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

      5.13 จัดทําคูมือนักศึกษา 16,000 16,000 16,000

      5.14 จัดหาทุนการศึกษา 1,680 1,680 2,100

      5.15 สวัสดิการพยาบาลและหอพัก 400,000 400,000 344,099

      5.16 บริการวิชาการและวิชาชีพ 50,000 50,000 31,672

รวมฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 52,000 592,820 40,880 685,700 598,484

6.  โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ

      6.1 งานวางแผนและงบประมาณ 15,000 15,000 10,346

      6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 4,180 4,180 0

      6.3 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 21,500 21,500 6,000

      6.4 เพิ่มจุดใชงานอินเตอรเน็ตฯ 0 0 0

      6.5 จัดทําระบบระบุตัวตนและสิทธิฯ 25,000 25,000 0

      6.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ 8,000 8,000 2,956

      6.7 สวนยางพารา 672,600 672,600 776,796

      6.8 ปลูกปาลมน้ํามัน 143,660 143,660 132,820

      6.9 ผลิตขาว 228,500 228,500 338,975

      6.10 สาธิตเกษตรผสมผสานฯ 39,500 39,500 39,524

     6.11 ผลิตและรวบรวมพันธุไมประดับฯ 30,000 30,000 13,024

     6.12 เลี้ยงสุกรขุนเพื่อจําหนาย 250,000 250,000 0

     6.13 เลี้ยงไกไข 300,000 300,000 600,000 632,700

     6.14 โคเนื้อ 24,450 24,450 19,320

     6.15 เลี้ยงไกพื้นเมือง 45,600 45,600 33,541

     6.16 อัดฟอนฟาง 10,000 10,000 9,610

     6.17 โครงงานวิชาชีพของนักเรียนฯ 1,500 1,500 0

     6.18 สนับสนุนการทํางานวิจัยฯ 20,000 20,000 0

      6.19 ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาฯ 1,500 1,500 0

     6.20 วิจัยผลของใยอาหารฯ 5,505 5,505 4,613

     6.21 การศึกษาผลของสายพันธุยีสตฯ 8,320 8,320 0

รวมฝายแผนงานและความรวมมือ 300,000 0 1,854,815 2,154,815 2,020,225

    รวมงบดําเนินงาน (แผนงาน 1) 30,632,698 775,720 5,452,795 36,861,213 36,219,323



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

   งบเงินอุดหนุน

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

     ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบขั้น
     ้    - คาจัดการเรียนการสอน 1,263,750     1,263,750 1,263,750

    - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 106,875       106,875 106,875

    - คาอุปกรณการเรียน 51,750         51,750 39,560

    - คาหนังสือเรียน 225,000       225,000 225,000

    - คาเครื่องแบบนักเรียน 98,100 98,100 82,800

   รวมโครงการสนับสนุนคาใชจายฯ 1,745,475 1,745,475 1,717,985
    - เงินอุดหนุนองคการเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทยฯ

450,000 450,000 450,000

    - เงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษาเพื่อแกไข
ปญหาความยากจนในชนบท

60,000 60,000 75,000

  -เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

76,800 76,800 76,800

   -เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000 15,000 15,000

  รวมงบเงินอุดหนุน (แผนงาน 1) 2,347,275 0 2,347,275 2,334,785

  งบรายจายอื่น 0

    -คาใชจายโครงการลดปญหาการออก
กลางคัน

100,000 100,000 24,987

    - โครงการสรางเสริมคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กฯ

500,000 500,000 275,000

    - คาใชจายโครงการพัฒนาความรวมมือ
อาชีวศึกษาสูมาตรฐานนานาชาติ

0 180,000

   -คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษา
วิชาชีพตามแนวพระราชดําริ

350,000 350,000 459,000

   - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน

117,600 117,600 117,600



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

  - คาใชจายโครงการพัฒนา เสริมสราง
คุณภาพชีวิต ครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา

552,850 552,850 552,850

  - คาใชจายโครงการปลูกจิตสํานึก
ทรัพยากรปาไม

90,000 90,000 90,000

    -คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
ยกระดับมาตรฐานพื้นฐานวิชาชีพ

200,000 200,000 349,840

รวมงบรายจายอื่น (แผนงาน1) 1,910,450 0 0 1,910,450 2,049,277

รวม แผนงาน 1 32,543,148 3,122,995 5,452,795 41,118,938 40,603,385

2. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา

    งบเงินอุดหนุน

    -เงินอุดหนุนโครงการเสริมสราง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา

20,000 20,000 19,997

รวม แผนงาน 2 20,000 20,000 19,997

3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
  งบเงินอุดหนุน

 -เงินอุดหนุนคาจัดการเรียนการสอนเรียน
รวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

83,800 83,800 0

   งบรายจายอื่น

    -คาใชจายโครงการความรวมมือผลิต
กําลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ
ผลิตและบริการใน 10 กลุมอุตสาหกรรม
หลักเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ื่

250,000 250,000 250,000

    -คาใชจายโครงการจางครูวิชาชีพผู
ทรงคุณคา

300,000 300,000 300,000



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

    -คาใชจายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

20,000 20,000 20,000

    -คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

425,000 425,000 424,936

   -โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
การเพื่อสรางโอกาสสรางงาน สรางอาชีพ 
สรางรายไดประชาชน

100,000 100,000 100,000

   -โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 50,000 50,000 50,000

รวม งบรายจายอื่น (แผนงาน3) 1,145,000 0 0 1,145,000 1,144,936

รวม แผนงาน 3 1,145,000 83,800 0 1,228,800 1,144,936

4. แผนงานบูรณาการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

  งบลงทุน

   ครุภัณฑ

  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 669,000 669,000 669,000

   - ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร

580,000 580,000 580,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง

  โรงอาหาร 3,220,000 3,220,000 3,220,000

    รวมงบลงทุน  (แผนงาน 4) 4,469,000 0 0 4,469,000 4,469,000

  งบรายจายอื่น

   -คาใชจายสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

80,000 80,000 80,000

รวม  แผนงาน 4 4,549,000 0 0 4,549,000 4,549,000

รวมแผนงานที่ 1-4 38,237,148 3,226,795 5,452,795 46,916,738 46,317,318

กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง
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งบลงทุน
คาครุภัณฑโรงเรือนสุกรระบบปด 959,800 959,800 959,800

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

  โรงเรือนสุกรระบบปด 8,040,200 8,040,200 8,040,200

   รวมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาฯ 9,000,000 0 0 9,000,000 9,000,000

โครงการที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม

   - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศงานทะเบียน 32,500

   - ฟารมหาน 13,500 13,500 13,500

  - จัดตั้งตลาดนัดชุมชน"มินิเกษตร" 8,970 8,970 4,710

  - พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียน 44,060 44,060 14,560

  - จัดนิทรรศการในงานเปดโลกการศึกษา 30,000 30,000 29,980

  - จัดอบรมการเพาะกลาและการใชเครื่อง
ดํานา

9,400 9,400 9,400

   -ฝกอบรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องยนตฯ

8,400 8,400 8,400

   - ศึกษาดูงานการจัดการฟารมใน
สถานศึกษา

32,600 32,600 32,600

  - อนุรักษสิ่งแวดลอม 3,000 3,000 2,000

  - คายคุณธรรมนําความรูฯ 40,000 40,000 35,060

รวมโครงการที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม 189,930 189,930 182,710

รวมทั้งสิ้น 38,237,148 3,226,795 5,642,725 47,106,668 46,500,028

   โครงการพิเศษ (ไมใชเงินสอศ./
สถานศึกษา)

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ

 -คาใชจายโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตร
รุนใหมใสใจมาตรฐานรุนที่ 3

58,550



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

กรมการขนสงทางบก

 -โครงการตรวจความพรอมคน ตรวจความ
พรอมรถ ในระบบรถโดยสารสารประจําทาง
รวมกับกรมการขนสงทางบก

36,890

 - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม 2560
 และกิจกรรมรณรงคและปองกันลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 2560

20,000



1.  โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอนและกิจกรรม อกท. 

2.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  500,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ วัสดุตามโครงการสอน  

จํานวน 387,939 บาท และ กิจกรรม อกท. จํานวน 80,050 บาท  รวม 467,989  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทุกแผนกวิชาและวัสดุกิจกรรม อกท.  
     6.2 เพื่อเพิ่มทักษะในสาขาอาชีพงาน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ  ฝกทักษะ
แกนักเรียนนักศึกษา 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝกประจําแผนกวิชา
ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
     8.1.2 ใหการฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
     8.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝกประจําแผนกวิชา
ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
     8.1.2 ใหการฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
     8.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
         แผนกวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไดรับวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนและฝกทักษะ
กิจกรรม อกท. ไดครบถวน สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  การจัดทําโครงการงบประมาณในการเรียนการสอน (โครงการสอน) ไมได
ประมาณราคาวัสดุตามความเปนจริงของราคาตลาด 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา ขอใหแผนกตรวจสอบติดตาม 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  กําหนดระยะเวลาในการจัดทําโครงการ-จัดสงโครงการแตเนิ่น ๆ 

             ลงช่ือ  นายณัฐกร  อาจทอง ผูรายงานผล  
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1.  โครงการจัดการเรียนการสอนแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายณัฐกร  อาจทอง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณ  0  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดการเรียนการสอน 
     6.2 เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวส. (เรือนจํากลางพัทลุง)  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

จัดการเรียนการสอน 1 ช้ันเรียน 

      
 
 

เชิงปริมาณ 
     จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส. (เรือนจํา

กลางพัทลุง)  นักศึกษาจํานวน  15 คน 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
         จัดการเรียนการสอน 1 ช้ันเรียน 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
 
 
             ลงช่ือ  นายณัฐกร  อาจทอง ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เสาร-อาทิตย  

2.  ผูรับผิดชอบ  นายณัฐกร  อาจทอง  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณ   0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู  ทักษะและประสบการณในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอเหตุการณและ
เทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนาและทันสมัย 
      6.2  เพื่อผูสําเร็จการศึกษามีเจตคติท่ีดีในวิชาชีพเกษตร  สามารถนําความรู  ทักษะ  และประสบการณไป
ใชในการพัฒนาการศึกษาดานอาชีวเกษตรและอาชีพของตนเองไดตอไป 
      6.3  เพื่อเสริมสรางใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวิจัยและจิตสํานึกใน
จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพเกษตร  ตลอดจนเปนผูมีโลกทัศนสากล  สามารถพัฒนาตนเอง  และ
สรางสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นในสังคม  รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา   
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เสาร-อาทิตย  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

(ปวส.)  จํานวน  1  กลุม  จํานวน 23 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู ทักษะ  และ
ประสบการณในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอ
เหตุการณและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนาและ
ทันสมัย   

8.1 เชิงปริมาณ 
     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

(ปวส.)  จํานวน 2 กลุม   

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตนักศึกษาท่ีมีความรู ทักษะ  และ
ประสบการณในดานวิชาชีพเกษตรใหทันตอ
เหตุการณและเทคโนโลยีการเกษตรท่ีกาวหนา
และทันสมัย     

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ผลผลิต ( Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
               จํานวนนักศึกษา 30 คน 
 9.2 ผลลัพธ ( Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
 
             ลงช่ือ  นายณัฐกร  อาจทอง ผูรายงานผล  
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1.  โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 

2.  ผูรับผิดชอบ  ดร.สมพร  ดํายศ, ดร.เปรมฤดี  ดํายศ, นายเมฆา  ชาติกุล  และอาจารยผูสอน 
    งาน/แผนกแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 15,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  5,998บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิขาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 
     7.2 เขียนโครงการ, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 
     7.3 ปฏิบัติตามกิจกรรม 
     7.4 ติดตาม/ตรวจสอบ 
     7.5 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิขา
เทคโนโลยีการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จํานวน  6 รายวิชา 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิขา
เทคโนโลยีการผลิตพืชใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

8.1 เชิงปริมาณ  
     มีการจัดการเรียนการสอนระดับประเทศ 
จํานวน 18 รายวิชา 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักศึกษาทุกคนผานเกณฑการวัดและ
ประเมินผล 
     8.2.2 การจัดการเรียนการสอนท้ัง 18 
รายวิชา มีประสิทธิภาพ 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ผลผลิต (output)  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑท่ีกําหนด  จํานวน  9  คน 
    9.2 ผลลัพธ (outcome) นักศึกษามีผลการเรียนรู  6  ดาน  ผานเกณฑท่ีกําหนด  จํานวน  9  คน  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
 
 
       ลงช่ือ  นายสมพร  ดํายศ  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ จัดหาวัสดุหองสมุด 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางนุบล  ทวีตา   งานศูนยวิทยบริการ   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  60,000 บาท รายจายจริง งบประมาณ จํานวน  26,696  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุส่ิงพิมพใหเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และนักศึกษา 
 6.2 เพื่อจัดซื้อหนังสือท่ีดีมีมาตรฐานเขาหองสมุด  และรักษาหนังสือใหมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได  
นาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานหองสมุดใหสะดวกแกผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 
 6.3 เพื่อใหหองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 สํารวจความตองการของผูใชบริการ 
     7.2 พิจารณาส่ังซื้อหนังสือ 
     7.3 ดําเนินการส่ังซื้อหนังสือ 
     7.4 ตกแตงและจัดบรรยากาศ 
     7.5 สํารวจหนังสือชํารุด ซอม เย็บเลม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 หองสมุดมีหนังสือและส่ิงพิมพตาง ๆ 
เพียงพอแกความตองการของผูใชบริการ 
 8.1.2 มีนักศึกษาเขาใชบริการเพิ่มมากข้ึน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได
นาน ๆ 
 8.2.2 หองสมุดมีบรรยากาศดี และหนังสือดี 
มีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 หองสมุดมีจํานวนหนังสือและวารสารท่ี

ทันสมัยเพิ่มข้ึนเพียงพอแกความตองการของผูใช 

     8.1.2 มีสมาชิกใชบริการเพิ่มข้ึน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได
นาน ๆ 
 8.2.2 หองสมุดมีบรรยากาศดี และหนังสือดี 
มีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  มีวัสดุส่ิงพิมพเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และนักศึกษา 
      9.2  หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆและมีมาตรฐานมากข้ึน 
  9.3  หองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   

พัฒนาตามโครงการท่ีไดจัดทําไวใหบรรลุวัตถุประสงคมากยิ่งข้ึน                                                                                      

                                         ลงช่ือ  นางนุบล  ทวีตา  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ งานวัดผลประเมินผล 
2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง    งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   10,000  บาท รายจายจริงงบประมาณจํานวน  10,700 บาท 
6. วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อดําเนินการและประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนแกนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อเพื่อเผยแพรความรูดานการวัดผลและประเมินผลแกนักเรียน นักศึกษา และครูผูสอน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 นําเสนอโครงการ  
 7.2 จัดซื้อวัสดุ  
 7.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 7.4 สรุปและรายงานผล  
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนมี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล  
      8.1.3 ครูผูสอนทุกระดับช้ันประเมินผลการ
เรียนและประเมินผลการเรียนโดยโปรแกรม Std. 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดผลและ
ประเมินผล และจบตามหลักสูตร 
 8.2.2 ครูผูสอนทุกระดับช้ันสามารถ
ประเมินผลการเรียนไดอยางรวดเร็วถูกตอง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนมี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล  
      8.1.3 ครูผูสอนทุกระดับช้ันประเมินผลการ
เรียนและประเมินผลการเรียน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดผลและ
ประเมินผล และจบตามหลักสูตร 
 8.2.2 ครูผูสอนทุกระดับช้ันสามารถ
ประเมินผลการเรียนไดอยางรวดเร็วถูกตอง 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการวัดผลและประเมินผล 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมสามารถใชโปรแกรม Std. ในการวัดผลประเมินผลได เนื่องจากผูรับผิดชอบ
ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตัวเอง และอุปกรณในการติดต้ังโปรแกรมไมพรอม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ผูรับผิดชอบหาความรูเพิ่มเติม ซอมเครื่องคอมพิวเตอร เนื่องจากท่ีไดมาไม
สามารถติดต้ังโปรแกรมได 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ วัดความถนัดทางวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 1,000  บาท   รายจายจริง  -  บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหนักเรียนท่ีตองการเขาศึกษาตอไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัดและสนใจอยางแทจริง  
 6.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน หองเรียน วัสดุอุปกรณ และครูผูสอนไดอยาง  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดเตรียมแบบวัดความถนัด  

 7.3 จัดซื้อวัสดุ  

 7.4 ทําการทดสอบตามวันท่ีสถานศึกษากําหนด 
 7.5 ประกาศผล, สรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จํานวน  80  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถเขา
ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 
 

8.1 เชิงปริมาณ   

     มีนักเรียน ระดับ ม.3 จํานวน  27  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถเขา

ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครเขารับการสอบคัดเลือก ในรอบแรกเขารับการทดสอบ
วัดความถนัดทางวิชาชีพ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  นักเรียนท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกสอบผานการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเขาศึกษาตอ  ตรง
สาขาท่ีสมัคร 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุม
ภาษาอังกฤษ 
 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   3,000  บาท  รายจายจริง  0   บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อดําเนินการช้ีแจงนักเรียน นักศึกษาใหเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนและความสําคัญของการ
สอบ 
 6.2 เพื่อจัดใหครูทบทวนความรูท่ีตองสอบตามเนื้อหาแตละองคประกอบแตละวิชา 
 6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทําขอสอบท่ีใกลเคียงกับแบบทดสอบ V-Net 
 6.4 เพื่อดําเนินการช้ีแจงกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของขอสอบ สถานท่ีสอบ การปฏิบัติตัวให
ถูกตอง 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    เสนอโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ ดําเนินการตามโครงการ/ ทดสอบทางการศึกษา สรุปผล และรายงาน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์
สอบ เขาสอบ 100% 
 8.1.2 นักศึกษาท่ีเขาสอบ มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต
คาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป รอยละ 55 ข้ึนไป 
 (ระดับดี) 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด
มีความรูเหมาะสมตามหลักสูตร 
 8.2.2 นักศึกษาท่ีสอบผาน V-Net ไดรับความ
เช่ือถือจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์
สอบ เขาสอบ 96.15% 
 8.1.2 นักศึกษาท่ีเขาสอบ มีคะแนนเฉล่ีย
ต้ังแตคาคะแนนเฉล่ีย รอยละ 60.23 ข้ึนไป 
(ระดับดีมาก) ทดสอบในกลุมภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 30.68 (ระดับพอใช) 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดมี

ความรูเหมาะสมตามหลักสูตร 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์เขาสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอาชีวศึกษา และเขาสอบ
ตามวันเวลาท่ีกําหนด  นักเรียนนักศึกษาท่ีเขาสอบ สอบผานคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 60.23%  
ข้ึนไป นักเรียนนักศึกษาท่ีเขาสอบในกลุมภาษาอังกฤษ สอบผานคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป30.68 % 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมม ี

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ เทียบโอนผลการเรียนรู 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน – บาท รายจายจริง  - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการนําความรูและประสบการณมาเทียบโอน  
 6.2 เพื่อใหผูเรียนท่ีเคยเรียนมาแลวในรายวิชาตามหลักสูตร นําผลการเรียนมาเทียบโอน  
 6.3 เพื่อใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ  

 7.2 ประชาสัมพันธแนะแนว / ดําเนินการตามโครงการ/จัดซื้อวัสดุ 

 7. 3 สรุปผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ี
เรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มข้ึน จํานวน 10 คน 
 8.1.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอน
ผลการเรียน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
     8.2.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติไดลดเวลาในการ
เรียน ไมตองเรียนซ้ําอีก 

8.1 เชิงปริมาณ 

      8.1.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการ
ท่ีเรียนระบบเทียบโอนฯ  
 8.1.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบ
โอนผลการเรียน จํานวน 8 คน  
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
     8.2.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติไดลดเวลาใน
การเรียน ไมตองเรียนซ้ําอีก 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
        ผูเรียนท่ีศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณเทียบโอนผลการเรียน จํานวน 8 คน 
  9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    ผูเรียนในระบบเทียบโอนโอนผลการเรียน ทําใหลดเวลาในการเรียน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหตรงตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.2 เพื่อทราบขอมูลนักเรียน นักศึกษา ท่ีสอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดเตรียมวัสดุ, เครื่องมือสอบ  

 7.3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประเมินผล ประกาศผล  

 7. 4 สรุป, การประเมินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2  
ปการศึกษา 2559 จํานวน 96 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 
ปการศึกษา 2558 มีความรูทักษะวิชาชีพ สอบผาน 
100% 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2       

ปการศึกษา 2559 ผานการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ จํานวน 84 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 มี
ความรูทักษะวิชาชีพ สอบผาน 94.38% 
 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
            นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 84 คน 

 9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     นักเรียนมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ จัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  นางกาญจนา  ชูแสง   นางสุรัติวดี  ชูเซง 
   นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน  3,400 บาท  จายจริง  0  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อบริการขอมูลดานหลักสูตร 
 6.2 เพื่อจัดทําแผนการเรียน ตารางเรียน ตารางสอน 
 6.3 เพื่อจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2560 

 7.2 ปรับแผนการเรียนปการศึกษา 255 8-2560 

 7.3 จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนปการศึกษา 255 8-2560 

 7.4 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน 2 ป 255 9  และภาคเรียน 1 ป 2560 

7.5 สําเนาตารางเรียนตารางสอนหองเรียนมอบแผนกวิชาและนักเรียน นักศึกษา 

 7. 6 สรุปผลการดําเนินงาน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1  จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2560  
จํานวน  7  เลม    
 8.1.2  จัดทําตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 
2  ภาคเรียน ๆ ละ  1  เลม  และมอบใหครูและ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน 
  8.1.3  จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน เชน  โครงการสอน 
แบบฟอรมแผนการจัดการเรียนรู แบบฟอรมการ
นิเทศการสอน ฯลฯ จํานวนอยางละ  80  ชุด 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1  มีแผนการเรียนท่ีปรับรายวิชาสอนได
ตามความตองการของผูเรียนและครูผูสอน 
      8.2.2  มีตารางเรียนตารางสอนใชทันเปด
ภาคเรียน 
      8.2.3  มีแบบฟอรมโครงการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู ฯลฯเพียงพอกับความตองการของ
ครู 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1  แผนการเรียนปการศึกษา 2560  
จํานวน  7  เลม    
 8.1.2  ตารางเรียนตารางสอน 2  ภาคเรียน ๆ 
ละ  1  เลม  และมอบใหครูและนักเรียนนักศึกษา
ทุกคน 
     8.1.3  แบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน เชน  โครงการสอน แบบฟอรม
แผนการจัดการเรียนรู แบบฟอรมการนิเทศการ
สอน ฯลฯ จํานวนอยางละ  80  ชุด 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1  มีแผนการเรียนท่ีปรับรายวิชาสอนได
ตามความตองการของผูเรียนและครูผูสอน 
      8.2.2  มีตารางเรียนตารางสอนใชทันเปด
ภาคเรียน 
      8.2.3  มีแบบฟอรมโครงการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู ฯลฯเพียงพอกับความตองการของ
ครู 
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9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      9.1.1  มีแผนการเรียนปการศึกษา 2560   
      9.1.2 มีตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2 ภาคเรียน และมอบใหครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
      9.1.3  มีแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
    9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนท่ีกําหนด  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       10.1  ปญหา/อุปสรรค   
              ภาคเรียนท่ี 1 ตารางเรียนตารางสอนรวมเลนไดชา เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาส้ินสุดชา มีการแบงนักเรียนเปนหองเรียนใหมจํานวนเพิ่มข้ึน และมีการแจงลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชาลาชา 
       10.2  แนวทางแกไขปญหา   
              ครูตองแจงรายวิชาท่ีนักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาใหเร็วข้ึน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

1.  ช่ือโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท  และคณะ    งานส่ือการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณไดรับอนุมัติ   จํานวน  10,000 บาท  รายจายจริง  จํานวน   9,965  บาท   
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดซื้อ จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
 6.2 เพื่อใหบริการการใชส่ือการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในระบบ DLIT และ DLTV ตาม
โครงการพระราชดําร ิ
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 นําเสนอโครงการ  

 7.2 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ   และดําเนินการตามโครงการฯ 

 7. 3 สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ นักเรียน 
นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานของสถานศึกษา 
8.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ือ วัสดุ 

อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

8.3 งานส่ือการเรียนการสอนสามารถใหบริการแก

เกษตรกรและชุมชนท่ีขอรับการสนับสนุนจาก

วิทยาลัยฯ  

8.1 ไดใหบริการตามรายงานประจําเดือน 

และรายงานประชุมฯ 

8.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ือ วัสดุ 

อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

8.3 ใหบริการแกเกษตรกรและชุมชนตามท่ีขอ

อนุญาตใชบริการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       วัสดุ อุปกรณ งานส่ือการเรียนการสอนไดรับการจัดซื้อจัดหาไดครบถวน สามารถใหบริการได
ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       9.2.1 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา  
     9.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถใหบริการแกเกษตรกรและชุมชนไดตามจุดประสงค  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข        ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ     ไมมี 
                     ลงช่ือ นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ เชาสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางอฎารัตน บุญมณี  หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  17,848 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา 16,840 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหครู สามารถใชอินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน หรือศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ได
อยางมีประสิทธิภาพ ได  
 6.2  เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาองคความรูของตัวเองใหสูงข้ึน  
 6.3  ครูสามารถศึกษาคนควาองคความรูใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 6.4  นักเรียนใชอินเตอรอยางสรางสรรคและเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัดท้ังเวลาและสถานท่ี 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  เสนอโครงการการ  ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง และดําเนินการ สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 2 หอง มี

สัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน

อยาง มีประสิทธิภาพ ครูผูสอน นักเรียนนักศึกษา 

สามารถใชงานอินเทอรเน็ต  สามารถนําความรูท่ีได

จากการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาองคความรูและ

ความสามารถของตนเองใหกาวทันเทคโนโลยี 

สมัยใหม  

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควา

ขอมูลขาวสาร และส่ือสารกันบน อินเตอรเน็ตได 

8.1 เชิงปริมาณ  

     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 2 หอง 

มีสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถใชสัญญาณ

อินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
       ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควาขอมูล
ขาวสาร และส่ือสารกันบน อินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมม ี
                    ลงช่ือ  นางอฏารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  นายเมฆา  ชาติกุล   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  20,000  บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน จํานวน 17,402 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 6.2 เพื่อกระตุนใหครูผูสอนนําการสอนแบบโครงงานเปนฐาน  แบบใชวิจัยเปนฐาน และสะเต็มศึกษา
บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน 
 6.3 เพื่อใหมีโครงงานวิทยาศาสตรสงประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ท้ังระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 แจงนักศึกษา/ครูผูสอน  

     7.2 ใหนักศึกษาสงรางโครงงาน 

     7.3 พิจารณาโครงงาน 

     7.4 ดําเนินการทําโครงงาน 

     7.5 เขียนรายงานโครงงาน 

     7.6 นําเสนอโครงงาน/สงรายงาน 
     7.7 สงโครงงานประกวด 

     7.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับปวช. 
สงประกวด จํานวน  1  โครงงาน 
     8.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับปวส.  

สงประกวด จํานวน  1  โครงงาน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1  การทําโครงงานเปนไปตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
 8.2.2  รายงานโครงงานวิทยาศาสตรถูกตอง
ตามหลักการเขียนรายงาน 
 8.2.3  โครงงานวิทยาศาสตรท้ังระดับปวช. 
และปวส. ไดรับรางวัลอยางนอยมาตรฐานเหรียญ
เงิน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1  สงโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ 
ปวช. จํานวน  1  โครงงาน 
     8.1.2  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับ ปวส.  

จํานวน  1  โครงงาน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1  นักเรียน นักศึกษารวมกับครูท่ีปรึกษา
จัดทําโครงงานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  โดย
ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 8.2.2  นักเรียน นักศึกษารวมกับครูท่ีปรึกษา
รวมเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตรถูกตอง
ตามหลักการเขียนรายงาน 
 8.2.3  โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. 
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 ไดรับรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง ระดับ อศจ. 
และมาตรฐานเหรียญเงินระดับภาคใต 
     8.2.4 โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวส. 
ไดรับรางวัลมาตรฐานเหรียญทองท้ังระดับ อศจ. 
และระดับภาคใต และไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประเทศ และเงินรางวัล 12,000 
บาท 
 

 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวช. ไดรับรางวัลมาตรฐานเหรียญทอง ระดับ อศจ. และ
มาตรฐานเหรียญเงินระดับภาคใต 
      9.2 โครงงานวิทยาศาสตร ระดับ ปวส. ไดรับรางวัลมาตรฐานเหรียญทองท้ังระดับ อศจ. และระดับ
ภาคใต และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ และเงินรางวัล 12,000 บาท 
      9.3  นักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
  9.4  นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมโดยใชทักษะกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  มีความยากลําบากในการหาความรวมมือจากนักเรียน นักศึกษาในการทํา
โครงงาน 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  แสวงหาจากนักเรียน นักศึกษาในหองเรียนท่ีรับผิดชอบสอน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  หาครูท่ีปรึกษาโครงงานเพิ่มข้ึน 
       
 
             ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน  2560 
4.  งบประมาณ ท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  65,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน  จํานวน 60,615 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 สรางบานตนแบบ  

 7.3 เตรียมพื้นท่ีและปลูกพืชถาวรพุมเล็ก 

 7.4 ปรับปรุงระบบใหน้ําพืช  

 7.5 ทําการเล้ียงสัตวสาธิต  

 7.6 ปลูกพืชผักสาธิตโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  มีผูเขามาเรียนรู 200 คน/ป 
       

มีผูเขามาเรียนรู 200 คน/ป 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       มีผูสนใจเขามาเรียนรู ไมนอยกวา 200 คน/ป  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ผูเขามาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจระดับมาก  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

 

                           ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ การศึกษาและเพาะขยายพันธุสัตวปา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณ ท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  51,660 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน  จํานวน 55,010  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเพาะขยายพันธุสัตวปาภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ  
 7.2 นํากวางเขาเล้ียงในโครงการ  
 7.3 เตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูกหญา 
 7.4 เล้ียง ศึกษาและเก็บขอมูลประสบการณการจัดการเล้ียงกวาง 
 7.5 สงบุคลากรไปศึกษาการใชประโยชนจากเขากวาง 
 7.6 จัดทํารายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

เพาะเล้ียงกวาง ใหไดลูกกวางจํานวน 10 ตัว 
       

เพาะเล้ียงกวาง ใหไดลูกกวางจํานวน 10 ตัว 
 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       เล้ียงกวางจํานวนไมนอยกวา 20 ตัว ไดลูกกวาง 10 ตัว  มูลคา 150,000 บาท  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       พื้นท่ีเล้ียงใชเปนแหลงวิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

                           ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุปรีดา  นิลจันทร  และบุคลากรประจํางานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  20,000 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 17,527 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ 
     6.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     6.3  เพื่อใหการบริหารงาน รับ-สง หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  วางแผนเขียนโครงการและเสนอโครงการ 
 7.2  ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ  และดําเนินงานตามโครงการ 
 7.3  สรุปโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     การดําเนินงานบริหารงานท่ัวไปและระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละรอย 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปทุกระบบ
ถูกตองตามระเบียบฯ การดําเนินงาน  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอราชการ 

8.1 เชิงปริมาณ  
     สามารถลงทะเบียนหนังสือรับ จํานวน 3,640 
ฉบับ หนังสือสง จํานวน 836 ฉบับ บันทึกขอความ 
จํานวน 917 ฉบับ คําส่ัง จํานวน 329 ฉบับ 
ประกาศ จํานวน 28 ฉบับ หนังสือรับรอง จํานวน 
1 ฉบับ รายงานการประชุม จํานวน 5 ฉบับ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     สามารถดําเนินการงานบริหารงานท่ัวไป 
ทันตามกําหนดเวลา เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอทางราชการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ระบบงานบริหารงานท่ัวไปถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
     9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

การบริหารงานบริหารงานท่ัวไปประสบผลสําเร็จ รอยละ 100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
       
                    ลงช่ือ นางสุปรีดา  นิลจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งานเอกสารการพิมพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย  งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 70,000  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  68,600 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อบันทึก  จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ 
     6.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     6.3  เพื่อใหเกิดความสะดวกแกบุคลากรและหนวยงานในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกังงานเอกสารการพิมพ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
7.1  วางแผนเขียนโครงการ และเสนอโครงการ 
7.2  ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ และดําเนินงานตามโครงการ 
7.3  สรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     การดําเนินงานสารบรรณและระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละรอย 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติงานสารบรรณทุกระบบถูกตองตาม
ระเบียบการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอทางราชการ 
     
 

8.1 เชิงปริมาณ  
      สามารถสําเนาหนังสือราชการกวา 50,000 
ฉบับ สําเนาขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาค
กวา 20,000 ฉบับ และเอกสารประกอบการสอน 
และอื่น ๆ อีกกวา 30,000 ฉบับ   
8.2 เชิงคุณภาพ 
     สามารถดําเนินการงานสารบรรณทันตาม
กําหนดเวลา เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ตอทางราชการ      

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ระบบงานเอกสารการพิมพถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
     9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

การบริหารงานเอกสารการพิมพประสบผลสําเร็จ รอยละรอย 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
 
       

ลงช่ือ  นางสาวอนิญชิตา  เพชรยอย ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุปรีดา  นิลจันทร งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 17,080 บาท รายจายจริง จํานวน  0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อใหคณะกรรมการวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองตอวิทยาลัย 
     6.2  เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยใหมากยิ่งข้ึน 
     6.3  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางวิทยาลัยกับคณะกรรมการวิทยาลัย 
     6.4  เพื่อเปนการชวยเหลือและปองกันปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานของวิทยาลัยท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

7.1 วางแผนเขียนโครงการ 
7.2 เสนอโครงการ 
7.3 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
7.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.5 สรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง จํานน 100% ไดเขารวมการประชุมเปนประจํา
ทุกภาคเรียน อยางนอยปการศึกษาละ 2 คร้ัง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุงใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ  
     ไมมีการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     ไมมีประเด็นขอราชการในการจัดการประชุม
คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
           คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง เกดิความเขาใจอันดีระหวางวิทยาลัยกับคณะกรรมการวิทยาลัย 
     9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
           คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ และประสบผลสําเร็จ รอยละ 100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
                    ลงช่ือ นางสุปรีดา  นิลจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ประชุมขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุปรีดา  นิลจันทร งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 7,920  บาท รายจายจริง จํานวน  0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อใหการวางแผนการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     6.2  เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจท่ีตรงกัน 
     6.3  เพื่อติดตามผลการทํางานใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

7.1 วางแผนเขียนโครงการ และเสนอโครงการ 
7.2 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ และดําเนินงานตามโครงการ 
7.3 สรุปโครงการ 

 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ขาราชการครุ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม

มาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการจํานวน 

100% ไดเขารวมการประชุม อยางนอยภาคเรียน

ละ 3 ครั้ง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ

พนักงานราชการ ไดรับขาวสารหรือเรื่องราวตาง 

ๆ จากผูบริหารเพื่อมาใชในการปฏิบัติงานใน

วิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ  

      สามารถจัดการประชุมขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

และพนักงานราชการ จํานวน 5 ครั้ง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการ 

สามารถนําขาวสารหรือเรื่องราวตาง ๆ จากการ

ประชุมมาปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการมีการ  
วางแผนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการรับรู ความเขาใจท่ีตรงกัน 

     9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) และพนักงานราชการมีผลการ

ทํางานเปนไปอยางตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จ รอยละรอย 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข     ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
                    ลงช่ือ นางสุปรีดา  นิลจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  ประชาสัมพันธสรางคานิยมอาชีวเกษตร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล และคณะ   งานประชาสัมพันธ   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน  35,400  บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา  24,621 บาท  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1.เพื่อเผยแพรขาวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงให
สาธารณชน ไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
     6.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
     6.3 เพื่อใหหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกร และประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  7.1 เขียนโครงการ 

  7.2 ข ออนุญาตจัดซื้อ/จาง 

  7.3 ดําเนินการตาม 

  7.4 สรุปโครงการ  
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 เผยแพรขาวสาร ภารกิจ การบริหารงาน 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไปยัง
ส่ือมวลชนทุกแขนง และเว็บไซตวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง สัปดาหละ 1 ครั้ง 
      8.1.2 เผยแพรขาวสารทางบอรด ปาย
ประกาศ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
จํานวน 5 บอรดโดยปรับเปล่ียนเดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้งตอป 
      8.1.3 เผยแพรขาวสารทุกวันทําการ ทางส่ือ
เสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น.  
      8.1.4 เผยแพรขาวสารโดยจัดรายการวิทยุ 
เพื่อนครูการศึกษาข้ันพื้นฐานทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดพัทลุง  
FM  98.0  MHz เวลา 14.00.-15.00 น. ทุกวัน
จันทร  

8.1 เชิงปริมาณ  

     เผยแพรขาวสารของวิทยาลัยทางบอรด ปาย

ประกาศ เสียงตามสายภายในทุกวันทําการ  

ทางส่ือเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น. 

วิทยุกระจายเสียง ทางเว็บไซตวิทยาลัยฯ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     1. บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัยฯ ไดรับขาวสารของวิทยาลัยฯท่ัวถึง  

ทันเหตุการณ 

       2. องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป 

มีความเขาใจในการบริหารการจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 
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       8.1.5 เผยแพรวารสารขาววิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพัทลุง  จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 300 

ฉบับ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1  บุคลากรประกอบดวยครู นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจในนโยบาย ภารกิจ
การบริหารงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง  และดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 8.2.2  องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป 
มีความรูความเขาใจในการบริหารงานและมีสวน
รวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1 ขาราชการครู  นักเรียน ประชาชน  องคกรภาครัฐ  เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
มีความรู  ความเขาใจและพรอมใหความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
     9.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เปนหนวยงานท่ีสาธารณชนไดรับทราบภารกิจ  และเปนท่ี
ยอมรับ ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกฝาย 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
 
       

                    ลงช่ือ  นายมลฑา  กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ  1.  นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  2. นางสุณี  กาญจนจันทร  3. นางอฎารัตน  บุญมณี   
                       4.  บุคลากรประจํางานบุคลากร  งานบุคลากร   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน   3,500 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 3,200 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหมีวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
     6.2 เพื่อใหการบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว 
     6.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 7.2 ขออนุญาตจัดซื้อ  และดําเนินโครงการ 

 7.3 สรุปผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     สามารถใหบริการแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ไดตามตองการของทุกคน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ  

     มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการใหบริการแก

บุคลากรของวิทยาลัยฯ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     การดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     การดําเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถบริการขอมูล ดําเนินการดานตางๆ ได
ทันเวลา และถูกตองตามระเบียบ  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 

                    ลงช่ือ นางอฎารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  อบรมพัฒนาบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ  1.  นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  2. นางสุณี  กาญจนจันทร  3. นางอฎารัตน  บุญมณี   
                       4.  บุคลากรประจํางานบุคลากร  งานบุคลากร   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  30,000  บาท  รายจายจริง จํานวน - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณดานวิชาการ   
ดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนา  และ ดานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
     6.2 เพื่อนําความรูท่ีไดรับมาใชในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

  7.2 เตรียมการอบรม 

  7.3 ดําเนินโครงการ 

  7.4 สรุปผลโครงการ 
 

 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 จัดอบรมภายใน จํานวน  2  เรื่อง    
          - การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
จํานวน 1 วัน  
 - การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
สอน การทํางาน     จํานวน  2 วัน   
     8.1.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรอื่นๆ  ไดรับการอบรมทุกคน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเขาอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชใน

พัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ   

     ไมไดดําเนินการ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ไมไดดําเนินการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินโครงการ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี  
                    ลงช่ือ นางอฎารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล  

 



27 
 

1.  ช่ือโครงการ  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ  1.  นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  2. นางสุณี  กาญจนจันทร  3. นางอฎารัตน  บุญมณี   
                       4.  บุคลากรประจํางานบุคลากร  งานบุคลากร   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  40,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 19,570 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหครูและบุคลากรมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู และประสบการณมากข้ึน 
     6.2 เพื่อกระตุนใหครูและบุคลากรไดต่ืนตัวทางวิชาการ 
     6.3 เพื่อใหครูและบุคลากรนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีการสอนและหนาท่ีรับผิดชอบ
ตอไป 
     6.4 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ประสานงานและเสนอโครงการ กําหนดวันเวลา ในการไปศึกษาดูงานและกําหนดสถานท่ีท่ีไปศึกษา 
ดูงาน  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน   สรุปและรายงานผลเมื่อส้ินสุดโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

วิทยาลัยฯและผูท่ีเกี่ยวของไปศึกษาดูงาน ใน

ประเทศ และ/หรือตางประเทศ  จํานวน 45 คน

8.2 เชิงคุณภาพ 

     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

วิทยาลัยฯและผูท่ีเกี่ยวของท่ีไปศึกษาดูงาน ดาน

การพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน ไดรับความรู ประสบการณ เพิ่มทักษะ

แนวคิดท่ีสามารถนํากลับมาประยุกตใชในการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงาน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ี

เกี่ยวของไดไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ 

จํานวน 38 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูท่ีเกี่ยวของ ท่ีไปทัศนศึกษาดูงานไดรับ

ความรูดานการเกษตร ไดรับประสบการณ ทักษะ 

แนวคิด นํากลับมาประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงาน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ครู  บุคลากรทางการศึกษาตามเปาหมาย  มีความรูและประสบการณจากการไปศึกษาดูงาน   
บุคลากรไดรับการอบรมพัฒนา  เปนไปตามมาตรฐานของสอศ. สมศ  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครู และบุคลากร สามารถนําความรูมาประยุกตใช  สงผลใหการสอน การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
                    ลงช่ือ นางอฎารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  จัดซ้ือวัสดุประจํางาน งานการเงิน 

2.  ผูรับผิดชอบ นางสาวจุไรวรรณ สงทวีและนางสาวจุฑามาส   ชูภักดี งานการเงิน ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 6,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 6,378 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินทุกประเภทใหแกบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 6.2 เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินใหกับบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินใหถูกตองอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 ตรวจเอกสารการเบิกจาย/เสนอผูมีอํานาจลงนามเอกสารการเบิกจาย 

 7.2 เบิกจาย/บันทึกเอกสารการเบิกจายในทะเบียนคุมการเบิกจาย 

 7.3 เขียนเช็ค/เงินสด  จายเช็ค/เงินสด 

 7.4 สงเอกสารการเบิกจายใหงานบัญชี  และจัดเก็บเอกสารการเบิกจาย 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 บริการรับ เบิก-จายเงินงบกลาง 
เงินเดือนและคาจางใหแกบุคลากร จํานวน  90 คน 
 8.1.2 หลักฐานการเบิกจายเงินใน
ปงบประมาณเบิกจายเสร็จส้ินภายในส้ิน
ปงบประมาณ 100% 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 บริการรับ  เบิก-จายเงินตามระเบียบ
การเบิกจายเงิน 
 8.2.2 บริการรับ  เบิก-จายเงินทันตาม
เหตุการณ เปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ 

8.1 เชิงปริมาณ  

     - บริการรับ เบิก-จายงบกลาง เงินเดือน และ

คาจางแกบุคลากร จํานวน 100 คน 

     - สามารถบริการดานการเงินไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ใหบริการดานการรับ เบิก-จายเงินทันตาม

เหตุการณ เปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       - การติดตาม สรุปผลการเบิก – จายเงินประจําเดือน  
     - การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       - การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็วและถูกตองตามระเบียบการเบิก-จายเงิน  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
                    ลงช่ือ นางสาวจุไรวรรณ สงทวี  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบัญชี 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางถนอมรัตน  ชูหน ู  งานการบัญชี   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน 2,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 2,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดทําบัญชี 
 6.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประจําหองงานบัญชี 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 บันทึกบัญชี  
 7.2 จัดทําทะเบียนคุมบัญชีแตละบัญชีรายงานตนสังกัด  
 7.3 สงขอมูลท่ีระบบเรียกรายงานจากระบบ GFMIS 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ไดจัดทําบัญชีตามรายการท่ีเกิดข้ึน ประมาณ 
7,000 รายการ/ป 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ไดระบบบัญชีท่ีถูกตอง รายงานทันเวลา ไมมี

ผิดพลาด 

8.1 เชิงปริมาณ      

     ไดจัดทําบัญชีประจําเดือนตุลาคม 2559-

กันยายน 2560 และรายงานประจําป 2560 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ไดจัดสงรายงานใหตนสังกัดและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ ทันเวลา ถูกตอง ไมผิดพลาด 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       งานการบัญชีไดจัดทําบัญชี และรายงานผลการปฏิบัติตอตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ระบบบัญชีถูกตอง ไดรายงานตอตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทันเวลา ไมมีผิดพลาด 
เรียกดูขอมูลไดตลอดเวลา 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
 
 
                      ลงช่ือ นางถนอมรัตน ชูหนู  ผูรายงานผล  
 
 
 



30 
 

1.  ช่ือโครงการ  งานพัสดุ 

2.  ผูรับผิดชอบ  1. นายเยี่ยม  คชรัตน   2. นางสาวกรรณิกา  แสงแกว  3. นางอัมภา  ชูภักดี    
     งานพัสดุ  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  4,000 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 9,049 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อมีพัสดุตาง ๆ เพียงพอกับการดําเนินงานของงานพัสดุ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 จัดซื้อวัสดุ  

 7.2 ดําเนินงานพัสดุ  

  7.3 ทํารายงานขอซื้อขอจาง  และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

     7.4 ทําชุดเบิกและดําเนินการในระบบ GFMIS 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 บริการงานจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ 
และทําชุดเบิก ใหแกงานฝายตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 750 ชุด 
 6.1.2 บริการการเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิงใน
การดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-
GP และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 8.2.2 ดําเนินงานของพัสดุเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

8.1 เชิงปริมาณ   

      บริการงานจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ และ
ทําชุดเบิก ใหแกงานฝายตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 750 ชุด 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ

กรมบัญชีกลาง ทันตามกําหนด และเรียบรอย 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ไดดําเนินการทํารายงานขอซื้อขอจาง จัดซื้อจัดจาง และทําชุดเบิกประมาณ 570 ชุด  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ดําเนินงานตาง ๆ ของงานพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอย  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การใหยืมเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรผานระบบ E-GP/GFMIS  ในสวนของงบประมาณท่ีเกิน 5,000 บาท 

ลงช่ือ  นางสาวกรรณิกา แสงแกว  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานอาคารสถานท่ี 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายมาโนชญ  ทิพยเทพ    งานอาคารสถานท่ี  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 374,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 168,430 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ท่ีใชในงานอาคารสถานท่ี  
 6.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภค 
 6.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 นําเสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อ จัดจาง ดําเนินการซอมปรับปรุง 

 7.3 สรุปผลและรายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ทําความสะอาด  
  8.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 
  8.1.3 ซอมเครื่องสูบน้ําประปา 
  8.1.4 ซอมระบบสายเมนไฟฟาแรงตํ่า 
  8.1.5 ซอมระบบไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ  
และซอมไฟฟา ถนน 
  8.1.6 ซอมระบบทอเมนสงน้ําประปา 
  8.1.7 ซอมประตูประจําอาคารศูนยวิทยบริการ 
  8.1.8 ซอมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 
  8.1.9 ซอมเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 
จํานวน 2 เครื่อง 
  8.1.10 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําประปา 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มี
น้ําประปาท่ีสะอาดใช 
   8.2.2 เพิ่มแสงสวางในจุดท่ีอับ ดูแล
บํารุงรักษาระบบสายไฟฟาไมใหเกิดความเสียหาย 
มีความปลอดภัย 
   8.2.3 ลดการรั่วซึม ทําใหสามารถใชน้ําประปา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ทําความสะอาด  
  8.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 
     8.1.3 ซอมระบบไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ  

และซอมไฟฟา ถนน 

     8.1.4 ซอมระบบทอเมนสงน้ําประปา 
  8.1.5 ซอมประตูประจําอาคารศูนยวิทย
บริการ 
     8.1.6 ซอมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
มีน้ําประปาท่ีสะอาดใช 
   8.2.2 เพิ่มแสงสวางในจุดท่ีอับ ดูแล
บํารุงรักษาระบบสายไฟฟาไมใหเกิดความ
เสียหาย มีความปลอดภัย 
      8.2.3 ลดการรั่วซึม ทําใหสามารถใช

น้ําประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
    บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนอาคารและสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     อาคารสถานท่ีตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค   
             ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทาง  
      10.2  แนวทางแกไขปญหา 
             จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูเสริมในงาน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เริ่มดําเนินโครงการเมื่อไดรับอนุมัติโครงการ 
 
 
                    ลงช่ือ นายมาโนชญ  ทิพยเทพ ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  งานทะเบียน 

2.  ผูรับผิดชอบ  1. นายพิเชษฐ   จินตสูต 2. นายเมฆา  ชาติกุล  3. นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 
    งานทะเบียน    ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 10,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 10,264 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
6.1  เพื่อจัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา 

     6.2  เพื่อใหบริการแกนักศึกษา ครู  ผูปกครอง  เกี่ยวกับการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและอื่น  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 รับสมัครนักศึกษาใหม/ข้ึนทะเบียนนักศึกษา/ลงทะเบียนเรียน 
 7.2 ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม/ จัดทําบัตรนักศึกษา/ บันทึกประวัตินักศึกษา จัดทําขอมูลนักศึกษา
รายบุคคล บันทึกผลการเรียน/ตรวจสอบ/จัดทํา GPA /รบ.1 /รบ.2 ประกาศนียบัตร/นักศึกษารับ
ประกาศนียบัตร 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1  ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา   
จํานวน   300  คน 
     8.1.2  รบ.1 , ประกาศนียบัตรนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษา  ปการศึกษา  2559  จํานวน 110  คน 

8.1.3  ครู-อาจารย และผูปกครอง  
จํานวน   200   คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

8.2.1  ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษามี 
ความถูกตอง รบ.1 , รบ.2 , ประกาศนียบัตร 
นักศึกษา  ปการศึกษา 2559  มีความถูกตอง  

8.2.2  ครู/อาจารยและผูปกครอง  นักศึกษา 
 ไดรับบริการจากงานทะเบียน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 จัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา 

จํานวน 266 คน 

     8.1.2 จัดทํา รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษาท่ี

จบการศึกษา จํานวน 90 คน 

     8.1.3 ครู และผูปกครอง จํานวน 112 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 จัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษาครบ

ทุกคน และถูกตองตามท่ีกําหนด 

     8.2.2 จัดทํา รบ.1, รบ.2 ประกาศนียบัตร

การศึกษาทุกคน และถูกตองตามกําหนด 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา   GPAX  GPA และ PR ของนักศึกษา ปวช.3 นําสงตอ อาชีวศึกษา
จังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดถูกตองทันตามเวลาท่ีกําหนด  นักศึกษาท่ีจบ ปวช. 
และ ปวส. จะไดรับ รบ.1 และประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีกําหนด 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค   งานวัดผลประเมินผลสงผลการเรียนวิชาท่ีสอนบางวิชาลาชา  
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   สงผลการเรียนใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 
                    ลงช่ือ นายพิเชษฐ  จินตสูต  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตร 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  1. นายพิเชษฐ   จินตสูต 2. นายเมฆา  ชาติกุล  3. นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 
     2.2  งานทะเบียน    ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 12,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 12,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา  
     6.2  เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
     6.3  เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 เสนอผูบริหารแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน/ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจบแตละระดับช้ัน 
 7.3 พิธมีอบประกาศนียบัตร  และรายงานสรปุ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวมใน
พิธีมอบประกาศนียบัตร  70  เปอรเซ็นต 
8.2 เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรตามวัน
เวลาท่ีกําหนด 
 

8.1 เชิงปริมาณ 

     มีจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวม

พิธีมอบประกาศนียบัตร 62.50% 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาลงทะเบียนเขารวมพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรดวยความพรอมเพรียง 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรประมาณ  70 เปอรเซ็นต  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีกําหนด  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค   นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรนอย 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   สรางจิตสํานึกใหเห็นความเสร็จของโครงการ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี

                       ลงช่ือ นายพิเชษฐ  จินตสูต  ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  จัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ     
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  2,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 1,804 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อจัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ 

     7.2 จัดซื้อวัสดุ 

     7.3 สรุปรายงานผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอ

ในการดําเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8.1 เชิงปริมาณ  

     วัสดุ จํานวน 10 รายการ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     มีวัสดุเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

                    ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  กีฬาและนันทนาการ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ     
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  28,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 11,030 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพกาย ใจ และหางไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา 
 6.2 เพื่อเสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจากกระบวนการทํางานและกีฬา และนันทนาการ 
 6.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ  

 7.2 จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ    และสรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     คณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมกีฬาภายใน  

กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง

นันทนาการ จํานวน 350 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของการ

ออกกําลังกาย เลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีใน

หมูคณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 

8.1 เชิงปริมาณ   

     ครู บุคลากร นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬาสี

ภายใน 150 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 เห็นคุณคาและความสําคัญของการ

ออกกําลังกาย 

     8.2.2 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

     8.2.3 นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ 

ทํางานเปนทีม 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
        นักศึกษา ครูใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการออกกําลังกาย และนันทนาการ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  นักศึกษามีสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณแข็งแรงมีความรัก สามัคคีในหมูคณะ รูแพรูชนะ และใหอภัย 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      เห็นควรจัดกีฬาสีในชวงเดือนแรกของภาคเรียนท่ี 1 กอนการแขงขันกีฬาของจังหวัด 
       
                    ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  กิจกรรมวันสําคัญ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ     
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 10,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 6,486 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คุณคาของ 
ความเปนไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 6.2 เพื่อใหนักศึกษารวมกันอนุรักษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และทองถ่ิน 
 6.3 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ  

 7.2 จัดกิจกรรมในวันสารทเดือนสิบ กิจกรรมวันปยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันข้ึนปใหม  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา 

และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

 7. 3 สรุป/รายงานผลโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน และนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรม

วันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และเทศกาลตาง ๆ ทุกกิจกรรม 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และเห็นคุณคาของความ

เปนไทยและวัฒนธรรมไทย 

8.1 เชิงปริมาณ  

     นักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ

เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

เทศกาลตาง ๆ  จํานวน  8  กิจกรรม 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาตระหนักในความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และเห็นคุณคาของความเปน

ไทย 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ความสําเร็จของการรวมจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคา รัก และหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตไทย  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมม ี
                    ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพรางกายของนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ     
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  12,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 12,006 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพรอมทางกายแกนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา  
 6.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 
 6.4 เพื่อสรางความสามัคคี การทํางานเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ 

 7.2 จัดกิจกรรม  

 7.3 สรุป/รายงานผล  
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบ

สมรรถภาพ จํานวน 300 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพ

แข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา มี

พลานามัย บุคลิกภาพ และหางไกลจากส่ิงเสพติด 

เสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจาก

กระบวนการทํางาน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ทดสอบ

สมรรถภาพทางรางกาย จํานวน 172 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

     8.2.2 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ 

     8.2.3 นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 

มีน้ําใจ หางไกลยาเสพติด 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ความสําเร็จของการจัดเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        นักศึกษาไดเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากส่ิงเสพติด  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เห็นควรจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพฯ ในสัปดาหตน ๆ 
ของปการศึกษา และควรเดิน-วิ่ง ทดสอบเฉพาะนักศึกษาท่ีเขาเรียนใหมในปการศึกษานั้น ๆ 
 

                    ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม 

2.  ผูรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานครูท่ีปรึกษา, งานปกครอง และแผนกวิชา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  10,000 บาท  รายจายจริง   0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

     6.1 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ / ดําเนินการ 

     7.2 การวางแผนงานคุณธรรม/ สรางกลไกการลงมือปฏิบัติ 

     7.3 กําหนดการติดตามนิเทศงาน/ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7. 4 สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความเปนผูนํา 

ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม

อยางเปนสุข จํานวน 200 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจนเปนผู

มีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ

มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และ

จริยธรรม 200 คน 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความเปนผูนํา 

ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม

อยางเปนสุข จํานวน 236 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจนเปน

ผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มี

เกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม 

และจริยธรรม 236 คน 

8.3 กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ “วินัย จิตอาสา 

พอเพียง” 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม จํานวน 236 คน 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
                    ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานพยาบาล 

2.   ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล 
     งานสวัสดิการพยาบาล   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  3,000 บาท  รายจายจริง  -  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลข้ันตนแกนักศึกษาและบุคลากร 
 6.2 เพื่อแนะนําใหความรูการปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพแกนักศึกษา 
 6.3 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียนและปฏิบัติงานไดตามปกติ

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

    เขียนโครงการ/จัดซื้อวัสดุ/ บริการยาและเวชภัณฑ  และสรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 บริการยาใหนักศึกษาและบุคลากร 
ประมาณ 80 คน/ป 
 8.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ 
ประมาณ 10 คน/ป 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ครู อาจารย และนักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ 95% ข้ึนไป 
     8.2.2 นักศึกษาไดรับความรูจากการให

คําแนะนําและการจัดปายนิเทศใหความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ โรคตาง ๆ 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 บริการยาใหนักศึกษาและบุคลากร  
60 คน/ป 
 8.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบ
อุบัติเหตุ ลมรถ 9 คน/ป      
8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 ครู อาจารย และนักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ 95% ข้ึนไป 
     8.2.2 นักศึกษาไดรับความรูจากการให

คําแนะนําดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน  

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ผูเรียนและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียน และปฏิบัติงานไดปกติ 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  นักศึกษามาใชบริการ เชน หยิบยา เวชภัณฑ และทําแผลเอง โดยไมได  
ลงรายช่ือผูใชบริการ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรจัดตารางครูเวรปฏิบัติหนาท่ี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
                    ลงช่ือ  นางสมนึก รัตนวิมล  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพัทลุง 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการอํานวยการ อกท.หนวยพัทลุง 
    2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา อกท.หนวยพัทลุง   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  100,000 บาท  รายจายจริง  144,320  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ท่ีมีผลงานและประสบความสําเร็จ และผูทําคุณประโยชน
แกองคการฯ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลตัวอยาง สรางแรงจูงใจใหสมาชิก อกท. คนอื่น ๆ 
ในการพัฒนาตนเองในอนาคต 
 6.2 เพื่อใหสมาชิกไดนําความรู และผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพรตอ
สาธารณชน 
 6.3 เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก อกท. ไดแสดงความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ โดย
การแขงขันทักษะวิชาชีพท่ีหลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ 
 6.4 เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน ภาวะผูนํา และการมีสวนรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
 6.5 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมิตรภาพระหวางสมาชิก อกท.  
 6.6 เพื่ออนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย  
 6.7 เพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 การดําเนินงานกิจกรรมหลัก 

 7.2 การพัฒนาความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ  

 7.3 การเผยแพรผลงานทางวิชาการของสมาชิก  

 7.4 การหารายไดและออมทรัพยระหวางเรียน  

 7.5 การแสดงออกหรือนําเสนอศิลปวัฒนธรรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 สมาชิก อกท. หนวยพัทลุง ทุกคนมี
โอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับหนวย โดย
กิจกรรมท่ีดําเนินการในงานประชุมวิชาการระดับ
หนวย ประกอบดวย 
         8.1.1.1 การประชุมสมัยสามัญของ
สมาชิก อกท. ประจําปการศึกษา 2558 
     8.1.1.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
จํานวน 8 สาขาวิชาชีพ 
      8.1.1.3 การประกวดผลงาน และ

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 สมาชิก อกท. หนวยพัทลุง ทุกคนมี

โอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับหนวย 

     8.1.2 สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุง ทุกคน

มีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับภาค 

ภาคใต ประมาณ 80 คน 

     8.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท.

หนวยพัทลุง รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ป
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ความกาวหนาทางการเกษตร 
      8.1.1.4 การสัมมนาผลงานทางวิชาการ
ของสมาชิก อกท. 
      8.1.1.5 การประกวดนิทรรสการ
วิชาการ 
      8.1.1.6 การแสดงนันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
      8.1.1.7 การแสดง และจําหนาย
ผลผลิต ผลิตภัณฑของสมาชิก อกท.  
      8.1.1.8 การนําเสนอผลงาน อกท.  
   8.1.2 สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุง ทุก
คนมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับภาค 
ภาคใต ประมาณ 100 คน 
    8.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท.
หนวยพัทลุง รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ป
การศึกษา 2559 ประมาณ 50 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ไดพัฒนา
ความเปนเลิศ และมีทักษะประสบการณดาน
วิชาชีพ รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับการ
เสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปน
พลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามลําดับข้ันหรือกระบวนการ อกท. 
  8.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะ
ประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการ
พัฒนาประเทศไทยได 
    8.2.3 สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม อกท. ท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

การศึกษา 2559 ประมาณ 37 คน      

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ไดพัฒนา
ความเปนเลิศ และมีทักษะประสบการณดาน
วิชาชีพ รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับ
การเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจน
เปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามลําดับข้ันหรือกระบวนการ อกท. 
  8.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะ
ประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการ
พัฒนาประเทศไทยได 
      8.2.3 สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กิจกรรม อกท. ท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 สมาชิก อกท. ท่ีเขารวมประชุมวิชาการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มมากข้ึนท้ังในดาน
วิชาการและงานอาชีพท่ีสนใจ 
 9.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ และ
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มากข้ึน 
 9.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร       

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  บางทักษะไมมีนักศึกษาสมัครเขาแขงขัน 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ รับสมัครแขงขันทักษะ 

                    ลงช่ือ  นางสาวพิทยา คงอิ้ว  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2559 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  9,280 บาท  รายจายจริง  4,740  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อเสริมสรางความดี มีคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษา 
 6.2 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุมนักศึกษากลุมเส่ียง 
 6.3 เพื่อสรางพัฒนาจิตใหมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
 6.4 เพื่อแกปญหาการออกกลางคัน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 เตรียมการ /ปฏิบัติการ/ ประเมินผล/ สรุปผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือ
สังคม มีความประพฤติท่ีดี 
 8.2.2 ลดปญหาการออกกลางคัน 

8.1 เชิงปริมาณ  

    นักเรียน นักศึกษา จํานวน 32 คน   

8.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียน นักศึกษาชวยเหลือสังคม  

มีจิตอาสา จํานวน 32 คน 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 32 คน 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
         9.2.1 ลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
   9.2.2 ลดปญหาการทะเลาะวิวาท  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  นักศึกษาจํานวน  5 คน ไมมีความพรอมในการอยูคายพักแรม (ไมมีเครื่องแบบ
ลูกเสือ และไมเขารวมกิจกรรม) 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  อบรมวากลาวตักเตือน แจงผูปกครองรับทราบ และไมผานวิชากิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   มีคูหาลูกเสือและใหลูกเสือวิสามัญบริการสังคมในชุมชน 

                  ลงช่ือ  นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  ผูรายงานผล  
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1. โครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน ในการลดปญหาการออกกลางคัน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร  งานครูท่ีปรึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  14,540  บาท  รายจายจริง  14,071  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อใหผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
 6.2 เพื่อใหผูปกครองพบครูท่ีปรึกษาประจําช้ัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและประสานงานเรื่องการ
สงเสริมดูแลนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เขียนโครงการ 
  7.2 ดําเนินการประชุมผูปกครอง 
  7.3 สรุปผลการประชุม 
    7.4 รายงานผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รวม 2 ครั้ง 
 8.1.2 ผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เขารวมประชุม 
จํานวน 250 คน จํานวน 2 ครั้ง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนนักศึกษาไดรับการดูแลสงเสริม และ
สนับสนุนดานการเรียน และดานอื่น ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ     

     ประชุมผูปกครอง จํานวน 2 ครั้ง คือ ภาค

เรียนท่ี 2/2559 (18 มกราคม 2560) และภาค

เรียนท่ี 1/2560 (9 พฤษภาคม 2560 นักศึกษา

ใหม, และ 14 มิถุนายน 2560 นักศึกษาเกา) 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียน นักศึกษาไดรับการดูแล สงเสริม

ดานการเรียน ดานทุนการศึกษา 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ผูปกครองไดใหความรวมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดทําเอกสารเผยแพรผลงานนักเรียน นักศึกษาใหแกผูปกครอง 
       

ลงช่ือ   นางสุณี กาญจนจันทร  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    
    2.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  -  บาท  รายจายจริง  -  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1  เพื่อติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา  
     6.2  เพื่อใหนักศึกษาไดมีขอมูลแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
  6.3  เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
     6.4  เพื่อดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
 6.5  เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันตาง ๆแกนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

  เสนอโครงการ/ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน/ ดําเนินการตามโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1.  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  
และ  ปวส.  ไดรอยละ  90 
2.  นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงาน
ทําหรือศึกษาตอ รอยละ 80 
3.  นักศึกษาท่ีขอกูยืมเงินไดรับการคัดเลือกใหกูยืม
ทุกคน รอยละ 100 
 

1.  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 
2.  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  
2558  ไดรอยละ  90 
3.  นักศึกษา  ปวช.3 และ  ปวส.2  มีงานทําหรือ
ศึกษาตอรอยละ  80 
4. นักศึกษายื่นขอกูยืมเงินรายเกา  ยาย
สถานศึกษา 1 คน แตไมทําสัญญา 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 
     9.2  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2559  ไดรอยละ  90 
     9.3  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทําหรือศึกษาตอรอยละ  80 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
       

          ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง   ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  ปจฉิมนิเทศ 
2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    
    2.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  มกราคม 2560  ถึงวันท่ี  มีนาคม  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  2,000  บาท  รายจายจริง  1,500  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
    6.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
    6.2  เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 
    6.3  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะชีวิต  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ /ประชุมวางแผน/ การดําเนินการ/ดําเนินงานตามแผนและสรุปประเมินผล

การดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับ
การปจฉิมนิเทศ  รอยละ 90 
   8.1.2  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  
แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพและตัดสินใจ มีทักษะชีวิต 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1  นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจ
เกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
   8.2.2  นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจ
เลือกอาชีพหรือศึกษาตอไดทุกคน 
 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  
จํานวน  93 คน ไดรับการปจฉิมนิเทศ จํานวน  
81 คน รอยละ 87.09 
   8.1.2  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มี
แนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1  นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจ
เกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
   8.2.2  นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถตัดสินใจ
เลือกอาชีพหรือศึกษาตอไดทุกคน 
 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  นักศึกษามีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  
      9.2  นักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 
    9.3  นักศึกษามีทักษะชีวิตเพิ่มข้ึน 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
       

          ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง   ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    
    2.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  พฤษภาคม 2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  27,200  บาท  รายจายจริง  8,460 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
    6.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
  6.2  เพื่อนักศึกษาใหมไดไปทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ 
  6.3  เพื่อใหนักศึกษาใหมปรับตัวเขากับบริบทของสถานศึกษา  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ/ ประชุมวางแผน/การดําเนินการ/ดําเนินงานตามแผน 

 7. 2 สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

   นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศรอยละ 90 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ 
   8.2.2  นักศึกษาใหมไดรับความรู  
ประสบการณจากการทัศนศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 
    8.2.3  นักศึกษาใหมปรับตัวไดดีข้ึน  
 

1.  นักศึกษาใหม ระดับ ปวช.1, ปวส.1 และระดับ
ปริญญาตรจํีานวน  118 คน ไดรับการปฐมนิเทศ
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 85.59  
2.  นักศึกษาใหมปรับตัวในการเรียนการสอนได 
 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1  นักศึกษารอยละ  85.59  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
    9.2  นักศึกษาใหม ไดทัศนศึกษาดูงานท่ีบริษัทเบทาโกร(ภาคใต) จํากัด และสวนนภัสนันท  
    9.3  นักศึกษาใหม ปรับตัวเขากับเพื่อน  รุนพี่  รุนนอง  และครูอาจารย 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
       

          ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง   ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  จัดทําคูมือนักศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    
    2.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

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

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
    6.1  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
  6.2  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 

7.2 ประชุมวางแผน 

7.3 การดําเนินการ 

 7.4 ดําเนินงานตามแผน 
 7.5 สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

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

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

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1  นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1  รอยละ 100  มีคูมือนักศึกษา 
    9.2  นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1  รอยละ 80 ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
       

          ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง   ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  จัดหาทุนการศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง   นางพรเพ็ญ  ชาติกุล    
    2.2 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  1,680  บาท  รายจายจริง  2,100  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อตอยอดทางการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 ดําเนินการตามโครงการ  
 7.3 สรุปผลการดําเนินงาน  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8..1.1 นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ 50 
 8.1.2 จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท 
ไดจํานวน  50 ทุน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      นักเรียน นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษานําเงิน
ทุนการศึกษามาใชในการเรียน  
       

1. นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาไดรับทุนการศึกษารอยละ 53.92 
2. จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได

จํานวน 55 ทุน 

3. ไดรับเงินทุนการศึกษา จํานวน 54 ทุน เปน
เงิน 108,000 บาท  
4. ไดรับเงินทุนการศึกษา จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 
3,000 บาท 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ไดจํานวน 5 4 ทุน 
  9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีฐานะยากจนไดรับทุนการศึกษา สามารถตอยอดทางการศึกษา 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
       

          ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง   ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ 
    2.2 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  400,000  บาท  รายจายจริง  344,099  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อบริการจัดการนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อดูแลการรับประทานอาหารประวันของนักเรียนปฏิรูป 
 6.3 เพื่อใหการบริการดานท่ีพัก ตลอดถึงอํานวยความสะดวกในหอ 
 6.4 เพื่อจัดใหมีสถานท่ีจําหนายอาหารแกนักศึกษาท่ัวไป 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ  

 7.2 จัดซื้อวัสดุ/บริการ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดปการศึกษา  
 7.3 สรุปรายงานผลโครงการ  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 นักเรียน ปวช. จํานวน 99 คน 
 8.1.2 นักเรียน ปวส. จํานวน 172 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 นักเรียนมีท่ีพัก 
  8.2.2 มีอาหาร น้ําด่ืม บริการวันละ 3 มื้อ 
  8.2.3 มีสถานท่ีรับประทานอาหารแก

นักศึกษาท่ัวไป 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 นักเรียน ปวช. จํานวน 42 คน 
 8.1.2 นักเรียน ปวส. จํานวน 172 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 นักเรียนมีท่ีพัก 
  8.2.2 มีอาหารบริการวันละ 3 มื้อ 
  8.2.3 มีสถานท่ีรับประทานอาหารแก

นักศึกษาท่ัวไป 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักเรียนมีท่ีพักและไดรับสวัสดิการ จํานวน 42 คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรับผิดชอบ 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การจัดเวรยามควบคุมดูแลนักเรียนหอพัก และสวัสดิการดานอื่น เชนน้ําด่ืม 
นักเรียนหอพัก 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  กําหนดมาตรการควบคุมดูแลนักเรียนหอพักใหเขมงวดข้ึน ประสานโรง
ผลิตน้ําด่ืมวิทยาลัยฯ บริการนักเรียน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เพิ่มมาตรการควบคุมดูแล จัดสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม เชน น้ําด่ืม วัสดุ
กีฬา เพื่อออกกําลังกาย 
                                   

                                                                  ลงช่ือ  นายปริญญา ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  1. นางพรเพ็ญ  ชาติกุล 1. นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 
     2.2 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  50,000   บาท  รายจายจริง  31,672  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหครู และนักเรียน นําความรูดานวิชาการจัดบริการและเผยแพรในงานตาง ๆ 
 6.2 เพื่อฝกอบรมอาชีพอิสระ 108 อาชีพแกนักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาท่ี และประชาชนผูสนใจ 
 6.3 เพื่อสรางงานและรายไดแกนักเรียน นักศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เขียนโครงการ/ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 7. 2 สํารวจแผนกตาง ๆ/ ดําเนินการ 
 7. 3 สรุป รายงาน ตรวจ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชน
ไดรับความรูดานวิชาการ จํานวน 200 คน 
 8.1.2 ครู และนักเรียน จํานวน 30 คน นํา
ความรูไปเผยแพรบริการความรูอาชีพแกผูสนใจ 
 8.1.3 แผนกวิชา 7 แผนกวิชา บริการวิชาการ
และวิชาชีพสูชุมชน วิทยาลัย โรงเรียน ไมนอยกวา 
2 ครั้ง 3 เรื่อง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ไดฝกฝน อบรม 
นําไปถายทอดความรู เกิดความเช่ือมั่นในอาชีพ 
 8.2.2 สรางเสริมอาชีพใหแกครู นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน เพิ่มรายได 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ครู เจาหนาท่ี 229 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ทําดอกไมจันทน และถายทอดได 

 

9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนไดรับฝกอบรม จํานวน 2 229 คน 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  งบประมาณไดรับจัดสรรนอย 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  จัดสรรงบอื่นใหดําเนินงาน 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ครูผูรับผิดชอบฝกอบรมเพิ่ม จัดสรรวิทยากรเพิ่ม 

                                                                        ลงช่ือ  นางพรเพ็ญ  ชาติกุล  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ   นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน บุญมณี 
    2.2 งานวางแผนและงบประมาณ   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 15,000 บาท รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 6,959  บาท  
เงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 3,387 บาท  รวมเปนเงิน 10,346 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   -  บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อใหงานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและ
มีประสิทธิภาพ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 7.1 นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ / จัดซื้อวัสดุตามท่ีไดรับการอนุมัติจากวิทยาลัยฯ 

 7. 2 จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2559 

     7.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 

     7.4 จัดทําแผนความตองการงบลงทุน ป 2561 

     7.5 จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฯ 
     7.6 สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  2560  จํานวน  20  
เลม 
  8.1.2  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงาน
เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ  2559  จํานวน  
20  เลม  8.1.3  จัดทําแผนความ
ตองการงบลงทุนฯ ปงบประมาณ  2561 
     8.1.4  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณให
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนด  
      8.1.5  จัดทํารายงานผลการดําเนิน

โครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
2560  จํานวน  20  เลม 
  8.1.2  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุด
ปงบประมาณ  2559  จํานวน  20  เลม  8.1.3  จัดทํา
แผนความตองการงบลงทุนฯ ปงบประมาณ  2561 
     8.1.4  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ท่ีกําหนด  
      8.1.5  จัดทําโครงการขอรับงบประมาณจากจังหวัด

พัทลุงป 2561-2562 

      8.1.6 รายงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของสวน

ราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท้ัง

เอกสารและระบบออนไลน 
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8.2 เชิงคุณภาพ 

     การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงาน

วางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี  ตาม

เกณฑตัวช้ีวัด  คือ  มีความครบถวน  

ถูกตองและทันเวลาท่ีกําหนด 

 

      8.1.7 รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม

นโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาท้ังเอกสารและระบบออนไลน 

      8.1.8 รายงานผลโครงการสรางเสริมคุณภาพ

สถานศึกษาขนาดเล็กฯ ต้ังแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน 

2560 ในรูปแบบเอกสารและระบบออนไลน 

      8.1.9 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน รายงานการตรวจราชการตอ

ผูตรวจราชการฯ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานวางแผนและ

งบประมาณมีคุณภาพดี ตามเกณฑตัวช้ีวัด คือ มีความ

ครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต ( Output)  พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 20 เลม รายงานการใชเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จํานวน 4 เลมและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุด
ปงบประมาณ 2559 จํานวน 20 เลม และคําขอแผนความตองการงบลงทุน ปงบประมาณ 2561 
 9.2  ผลลัพธ ( Outcome)  พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาเปน
แนวทางในการบริหารงานและบริหารงบประมาณและสรุปผลการดําเนินงานประจําป 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
          10.1.1 การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป มีความลาชา เนื่องจาก 
ผูรับผิดชอบโครงการบางโครงการไมจัดสงสรุปผลฯตามเวลาท่ีกําหนด 
 10.1.2 การจัดทําคําของบลงทุนป 2561  มีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการจัดทําและการ
จัดทําคําขอตองมี ปร.4 และปร.5  ในการจัดทําไมไดจัดทําไวลวงหนา  ซึ่งในการจัดทําตองใชระยะเวลา  
           10.1.3 งานวางแผนฯ มีภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมมาก ประกอบกับไมมีเจาหนาท่ีประจํางาน
วางแผน  ทําใหในบางครั้งเปนภาระงานท่ีมากเกินไป 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   

10.2.1 มีการติดตามใหผูรับผิดชอบโครงการจัดสงตามเวลาท่ีกําหนด  
10.2.2 ควรมีการจัดทํา ปร.4 และ ปร.5ไวลวงหนา จัดหาหรือจางเจาหนาท่ีประจํางานวางแผนฯ 

หรือบริหารใหมีเจาหนาท่ีเมื่อมีงานเรงดวน 
 

             ลงช่ือ  นางสุวลี กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  การประชุมนําเสนอผลงานและผลการปฏบิัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2560 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางสุวลี  กุลฑล  และนางอฏารัตน บุญมณี 
    2.2 งานวางแผนและงบประมาณ   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง  30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 4,180 บาท รายจายจริง  จํานวน  -  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อนําเสนอผลงานและผลการปฏิบัติงานของโครงการ ประจําปงบประมาณ 2560 ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
     6.2 เพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทางการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 แตงต้ังคณะกรรมการ / ดําเนินการจัดประชุม/ สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1  ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอผลงาน
และผลการปฏิบัติงาน รอยละ 80 ของจํานวน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2560 และโครงการท่ีไดรับอนุมัติประจําป
งบประมาณ 2560 
  8.1.2 รอยละ 80 ของจํานวนโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560  
8.2 เชิงคุณภาพ 

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไป

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ

นําเสนอผลงานท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการ โดยท่ีประชุมมติใหจัดสงสรุปผล

การดําเนินงานโครงการตาง ๆ แตไมมีการประชุม

นําเสนอผลงาน 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 สรุปผลการดําเนินการปฏิบัติงานโครงการประจําปงบประมาณ 2560   
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ชวงเวลาท่ีกําหนดดําเนินโครงการเปนชวงเวลาของการดําเนินการตรวจขอสอบ
ปลายภาคเรียนและจัดทํารายงานผลการเรียน ทําใหครูมีภารกิจ จึงไมสามารถดําเนินการประชุมนําเสนอ
ผลงานได 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  กําหนดการประชุมนําเสนอในชวงเวลาท่ีครูไมมีภารกิจดังกลาว 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  

ลงช่ือ  นางสุวลี กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  1.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ 1.2 นายเมฆา  ชาติกุล    1.3 นายพิเชษฐ  จินตสูต  
    2.2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  21,500   บาท  รายจายจริง  งบประมาณ  จํานวน 3,100  บาท 
เงินอุดหนุน  จํานวน 2,900 บาท  รวมเปนเงิน  6,000  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อใหศูนยขอมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 2. จัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ และจางเหมาบริการตามท่ีไดรับการอนุมัติฯ  

 3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลประเภทตาง ๆท่ีมีในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูล ฯ 

 4. ใหบริการขอมูลแกบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 5. ทําสรุปขอมูลสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 2559 และปการศึกษา 2559  

 6. ปรับปรุงแกไขขอมูลสารสนเทศในเว็บไซตของวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน 

 7. ดูแลและประชาสัมพันธศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา  

 8. ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายในระหวางปงบประมาณ 

 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ  
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดเก็บ
รักษาขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคาร
สถานท่ี การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัด
พัทลุง ในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตาม
จํานนขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 
 8.1.2 จัดทําสรปุขอมูลของสถานศึกษา จํานวน 
1 ชุด 
 8.1.3 สรางความตระหนักและดูแลการ
ปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของ
นักศึกษา จํานวน 500 คน 
     8.1.4 ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อ

เผยแพรขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย จํานวน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
จัดเก็บรักษาขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก 
สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี การเงิน หลักสูตร 
ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง ในระบบ
คอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตามจํานนขอมูลท่ี
ตองมีการจัดเก็บ 
 8.1.2 จัดทําสรปุขอมูลของสถานศึกษา 
จํานวน 1 ชุด 
 8.1.3 สรางความตระหนักและดูแลการ
ปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของ
นักศึกษา จํานวน 500 คน 
     8.1.4 ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อ
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1 เว็บไซต 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนย

ขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพดีตามเกณฑช้ีวัด คือ มี

ความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 

เผยแพรขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย 

จํานวน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนย

ขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพดีตามเกณฑช้ีวัด คือ 

มีความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     9.1.1 ขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคาร
สถานท่ี การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตาม
จํานวนขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 
     9.1.2 สรุปขอมูลของสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 2559 และปการศึกษา 2560 จํานวน 1 ชุด  
     9.1.3 นักศึกษา จํานวน 350 คน มีความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคน
อาชีวศึกษา 
     9.1.4 เว็บไซตของสถานศึกษา 1 เว็บไซต มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    9.2.1 วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  9.2.2 วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ  
  9.2.3 วิทยาลัยมีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 
รวดเร็วและทันเวลา 
   9.2.4 วิทยาลัยไดประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ผานทาง
เครือขายอินเตอรเน็ต 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
 10.1.1 อุปกรณคอมพิวเตอรเส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน เชน คอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ี Web 
Server 
 10.1.2 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการดูแลรักษาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
 10.2.1 จัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ 
 10.2.2 จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญทดแทน 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ    
      จัดขออุปกรณท่ีจําเปนเพื่อรักษาสภาพระบบใหใชงานไดเสมอ 
       

             ลงช่ือ   นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายสมพร  ดํายศ และครูประจํางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    2.2 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ จํานวน 2,956 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   -  บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเกี่ยวของกับดานโครงสรางการบริหารและดานการ
ปฏิบัติงาน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ 
 6.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และการประเมนคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ, ทําแผนปฏิบัติงาน, ทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

    7.2 ทําคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

    7.3 ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

    7.4 วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

    7.5 ประเมินผลและสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกระดับ 
 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ภาพรวม ระดับดีมาก 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  8.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.2.3 กําหนดแผนปฏิบัติงานระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.4 สรางคูมือการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ

8.1 เชิงปริมาณ 

     ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ภาพรวม ระดับดี 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  8.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.2.3 กําหนดแผนปฏิบัติงานระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.4 สรางคูมือการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ระดับ ไดแก 

ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน ระดับฝาย 

และระดับสถานศึกษา 

 

  8.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ระดับ 

ไดแก ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน 

ระดับฝาย และระดับสถานศึกษา 

 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ระดับดีมาก  
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด และ สมศ.  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไมบรรลุเปาหมาย 
เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับขาดความรวมมือและการปฏิบัติอยางตอเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของ 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา   ควรปรับทัศนคติใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเห็นความสําคัญและความจําเปน
เกี่ยวกับความรวมมือและการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ สถานศึกษาควรกําหนดเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับทัศนคติใน
ประเด็นความรวมมือและการปฏิบัติอยางตอเนื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 
       

             ลงช่ือ นายสมพร  ดํายศ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  สวนยางพารา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 672,600 บาท รายจายจริงบํารุงการศึกษา จํานวน 776,796  บาท   

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 1,100,000  บาท  รายรับจริง 1,886,637 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 
 6.2 เพื่อเปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
 6.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     7.1 เตรียมการ/ ปฏิบัติการ 

 7.3 ดูแลรักษา/เก็บผลผลิต  

     7.4 สรุปผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร 
ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 
18,000 กก. 
8.2 เชิงคุณภาพ 

      สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ ตนแข็งแรง 

เปลือกยางนุม 

8.1 เชิงปริมาณ 
     ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร 
ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ มีรายได
จํานวน 1,886,637 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

      สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ ตน

แข็งแรง เปลือกยางนุม 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 1,886,637 บาท 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      สวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร ไดรับการดูแลรักษา เปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ  และ 
แหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข           ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา            ไมมี 
 

ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 143,660 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษาจํานวน 132,820  บาท   
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  200,000 บาท  รายรับจริง 164,439 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อผลิตปาลมน้ํามันสรางรายไดใหกับวิทยาลัย 
 6.2 เพื่อใชพื้นท่ีรกรางของวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 6.3 เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 ดําเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  

 7.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง /ปฏิบัติงานตามโครงการ 

 7. 3 รายงานผลการดําเนินการ/ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นท่ี ปลูก
จํานวน 30 ไร จํานวน 600 ตน 
 8.1.2 ปลูกปาลมพื้นท่ี 10 ไร   
     8.1.3 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการ

และจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 200,000 บาท 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 ดูแลพื้นท่ี 30 ไร 

     8.1.2 ปลูกปาลมใหมพื้นท่ี 10 ไร 

     8.1.3 จําหนายผลผลิต 164,439 บาท 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตาม

หลักการและจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการ  ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นท่ีปลูกจํานวน 30 ไร 
จํานวน 600 ตนปลูกปาลมพื้นท่ี 10 ไร จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 164,439 บาท 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค   ราคาผลผลิตท่ีจําหนายตกตํ่าสงผลตอรายไดท่ีรับ  
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เพิ่มการดูแลรักษา เชนใสปุย 

                                                    ลงช่ือ นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ  ผูรายงานผล   



61 
 

1.  โครงการ  ผลิตขาว 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายสมพร  ดํายศ 
    2.2 งานฟารมพืช   ฝายแผนงานและความรวมมือ  
         

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 228,500 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 127,800  บาท
เงินอุดหนุนจํานวน 162,725 บาท เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 48,450 บาท  รวมเปนเงิน 338,975 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  500,000 บาท  รายรับจริง 524,130 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อผลิตขาวและสรางรายไดใหกับสถานศึกษา 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูใชสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนตามเอกลักษณของ
สถานศึกษา 
 6.3 เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, ทําแผนปฏิบัติงาน  

 7.2 ปลูกถ่ัวปุยพืชสด, เตรียมดิน , ปลูกขาว, ปฏิบัติดูแลรักษาขาว, เก็บเกี่ยว, จําหนาย 

 7. 3 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     ผลิตขาวพันธุสังขหยดพัทลุงตามเอกลักษณ
ของสถานศึกษา 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุงอินทรียและ

พันธุอื่น จํานวน 50 ตัน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     ผลิตขาวพันธุสังขหยดพัทลุงตามเอกลักษณ

ของสถานศึกษา จํานวน 250 ไร 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตขาวเปลือกพันธุสังขหยดพัทลุงอินทรีย 

และพันธุอื่น จํานวน 50 ตัน 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ขาวเปลือก จํานวน 50 ตัน  รายไดใหสถานศึกษา จํานวน 524,130 บาท 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ปลูกถ่ัวปุยพืชสด เชน ปอเทือง ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา  กอนปลูกขาว  
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   ปรับปรุงบํารุงดินนาโดยการปลูกถ่ัวปุยพืชสด และปรับ PH ดินดวย
หินปูนหรือโดโลไมท 
                                                                    ลงช่ือ นายสมพร  ดํายศ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม  

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ  และคณะ 
    2.2 งานฟารมพืช   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 39,500 บาท รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 3,970  บาท เงิน
อุดหนุน จํานวน 14,425 บาท เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 21,129 บาท  รวมเปนเงิน 39,524 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 60,000 บาท  รายรับจริง  63,940  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแกนักเรียน นักศึกษา ทุก
ระดับช้ันเรียน 
 6.2 เพื่อจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเผยแพรรูปแบบการเกษตรแผนใหมแกเกษตรกร ประชาชน ผูสนใจ
ท่ัวไป 
 6.3 เพื่อนักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 ดําเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  

 7.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  

 7.3 ปฏิบัติงานตามโครงการ  

 7.4 รายงานผลการดําเนินการ  

 7.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร แกนักศึกษาทุก
ระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 
 8.1.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจ
ท่ัวไป 
 8.1.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางาน
หารายไดระหวางเรียน 
 8.1.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 60,000 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 จัดเปนแปลงสาธิต พื้นท่ี 15 ไร เปน
แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแก

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร แกนักศึกษาทุก

ระดับช้ันเรียน จํานวน 15 ไร 

      8.1.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและ
ผูสนใจท่ัวไป 
      8.1.3 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 

จํานวน 42,855 บาท 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 จัดเปนแปลงสาธิต  

 8.2.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู

ภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติใชรายการวัสดุท่ี
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นักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 
 8.2.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและผูสนใจ
ท่ัวไปดานกิจกรรมนาขาว กิจกรรมพืชไร กิจกรรม
พืชผัก กิจกรรมยางพารา และกิจกรรมผลิตปุยหมัก
ชีวภาพ 
 8.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางาน

หารายไดระหวางเรียน 

 8.2.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 

ประมาณ 60,000 บาท 

เกี่ยวของ 

     8.2.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 60,000 บาท  
 9.2 จัดเปนแปลงสาธิต 15 ไร เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแกนักศึกษา  
ทุกระดับช้ันเรียน จํานวน 100 คน 
 9.3 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       9.3.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแผนใหม เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
     9.3.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใชความรูดานเกษตรนํามาหารายไดระหวางเรียนในพื้นท่ี
โครงการฯ 
     9.3.3 เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรทฤษฎีใหมแก
เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ผลผลิตไมสามารถจําหนายไดตามแผนท่ีวางไว เชน ออยค้ันน้ํา 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  - 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 

    ลงช่ือ   นายวิโรจน จรูญศรีสวัสด์ิ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ปรับปรุงเรือนเพาะชําไมประดับและรับจางจัดสวนหยอม 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล งานแผนกวิชาพืชศาสตร  ฝายแผนงานและความรวมมือ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  30,000  บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 15,471  บาท  

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 45,000 บาท  รายรับจริง 27,430 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อปรับปรุงเรือนเพาะชําบางสวนท่ีชํารุด 
 6.2 เพื่อฝกทักษะตาง ๆ เชน การปลูก การขยายพันธุ การจัดสวน 
 6.3 เพื่อหารายไดระหวางเรียนของนักศึกษา และหารายไดใหกับวิทยาลัยฯ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ/ จัดซอมเรือนเพาะชํา/บริการจัดสวนหยอม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
      ปลูกไมกระถาง 300 กระถาง ปกชําไมประดับ 
2,000 ถุง จัดสวนหยอมปละ 10 ครั้ง 
นักศึกษาฝกทักษะตาง ๆ ของแผนกวิชาพืชศาสตร 
ประมาณ 120 คน  จัดสวนไดเงินประมาณ 
30,000 บาท 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ปลูกไมกระถาง 500 กระถาง ปกชําไม

ประดับ 1,000 ถุง จัดสวนหยอม 10 ครั้ง 

นักศึกษาฝกทักษะตาง ๆ 150 คน ไดพันธุไม

กระถาง 500 กระถาง จัดสวนไดเงิน 27,430 บาท 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       9.1.1 นักศึกษาฝกทักษะตาง ๆ ของแผนกวิชาพืชศาสตร ประมาณ 1 50 คน 
     9.1.2 ไดพันธุไมกระถาง 500 กระถาง ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 25,000 บาท 
     9.1.3 รายไดจากการจัดสวน จํานวน  27,430 บาท 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      นักศึกษาไดฝกทักษะการจัดสวนหยอม การปลูกพืช การขยายพันธุพืช  และฝกทักษะตาง ๆ 
ของแผนกวิชาพืชศาสตร 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  เจาหนาท่ีดูแลพันธุไม ทําหนาท่ีหลายอยาง ทําใหดูแลตนไมไมท่ัวถึง ทําให
วัชพืชมีมาก และไมไดจัดหมวดหมูพรรณไม 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา ทางวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม  
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  
      ทางวิทยาลัยฯ ควรจัดงบประมาณเพื่อจางเจาหนาท่ีใหเหมาะสมกับงาน 

        ลงช่ือ   นางสมนึก รัตนวิมล  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  เลี้ยงไกไข 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 
    2.2 งานฟารมไกไข    ฝายแผนงานและความรวมมือ   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  600,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 350,000  บาท 
เงินอุดหนนุ จํานวน 238,600 บาท เงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 44,100 บาท รวมเปนเงิน 632,700 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  500,000 บาท  รายรับจริง 438,737 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อฝกทักษะดานการจัดการเล้ียงไกไขของนักศึกษาและเกษตรกร 
 6.2 เพื่อหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เตรียมโรงเรือน, เสนอโครงการ , ดําเนินการเล้ียง จัดซื้อวัสดุ, อาหารสัตว 

 7. 2 บันทึกผลการเล้ียง, รายงานประจําเดือน และสรุปผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 เล้ียงไกไข จํานวน 1,000 ตัว 
 8.1.2 ผลิตไขไก 800 ฟองตอวัน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไข ฝกความ

อดทน มุงมั่น อยางนอย 60 คน 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 เล้ียงไกไข จํานวน 1,000 ตัว 
 8.1.2 ผลิตไขไก 800 ฟองตอวัน รายไดจาก
การจําหนายไขไก จํานวน 438,737 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไข ฝกความ

อดทน มุงมั่น อยางนอย 60 คน 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ไดไขไก จํานวน 146,245  ฟอง รายได เปนเงิน 438,737 บาท 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไขอยางนอย 60 คน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ    - 
       

ลงช่ือ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  เลี้ยงโคเนื้อ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห  ชูเซง งานฟารมสัตว ฝายแผนงานและความรวมมือ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 24,450 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน  12,400 บาท 
เงินอุดหนุน จํานวน 3,920 บาท  รวมเปนเงิน 19,320 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  50,000  บาท  รายรับจริง 20,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อผลิตลูกโคเนื้อจําหนาย 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร 
 6.3 เพื่อใชจัดทํางานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษาฯ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ  

 7.2 ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง / ดําเนินการ สรุปและรายงานผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ลูกโคเนื้อจํานวน 5 ตัว 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผาน
การฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ 100 คน 
 8.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 5 เรื่อง  
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุ
และมีสุขภาพแข็งแรง 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมี
ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได   และมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ลูกโคเนื้อจํานวน 5 ตัว 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผาน
การฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ 80 คน 
 8.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 3 เรื่อง  
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุ
และมีสุขภาพแข็งแรง 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมี
ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได    
     8.2.3 งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุและมีสุขภาพแข็งแรง 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
 9.3  วิจัยมีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  
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10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
           10.1.1  ขาดแคลนพชือาหารสัตวเนื่องจากคนงานและบุคคลภายนอกนําโคมาเล้ียงในวิทยาลัยฯ  
แลวปลอยลงในแปลงหญาของวิทยาลัยฯ 
 10.1.2  คนงานเล้ียงโคขาดความรับผิดชอบในการเล้ียงทําใหโคผอมและลมตาย  
 10.1.3  คนงานเล้ียงโคขาดทักษะในการเล้ียงทําใหโคมีสุขภาพไมดี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
 10.2.1  ใหคนงานและบุคคลภายนอกนําโคออกจากวิทยาลัยฯ  
 10.2.2 จางคนงานเล้ียงโคท่ีมีความรับผิดชอบในการเล้ียง  
 10.2.3 ใหความรูกับคนงานเล้ียงโคในการจัดการโรคและสุขาภิบาล  
 10.2.4 ซอมแซมคอกโคท่ีชํารุด  
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
    ปรับปรุงโรงเรือนใหไดตามมาตรฐานฟารม  และพัฒนาการเล้ียงโคไปสูธุรกิจการเล้ียงโคขุน  
 

ลงช่ือ   นายสุฐิสัณห ชูเซง  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  เลี้ยงไกพื้นเมือง (คอลอนพัทลุง) 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายเยี่ยม  คชรัตน 
    2.2 งานฟารมสัตว  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  45,600  บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 4,500  บาท 
เงินอุดหนนุ จํานวน 15,107 บาท เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 13,934 บาท  รวมเปนเงิน 33,541  บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   15,000  บาท  รายรับจริง 14, 150 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อหารายได 
 6.2 เพื่อฝกทักษะนักศึกษาและแหลงความรูแกผูสนใจ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ/ ดําเนินการเล้ียง 
 7. 2 จัดซื้อพอแมพันธุและอาหารและจดบันทึก  และสรุปผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 เล้ียงไกคอลอนพอแมพันธุ 55 ตัว 
    8.1.2 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 200 ตัว 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการฟกไขการจัดการอยาง
นอย 60 คน 
 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 เล้ียงไกคอลอนพอแมพันธุ 55 ตัว 
    8.1.2 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 200 ตัว รายได
จํานวน 14,150 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการฟกไขการจัดการ
อยางนอย 60 คน 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9 .1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
    ผลิตลูกไกได 470 ตัว ขายลูกไกอายุ 1-2 สัปดาห ตัวละ 30 บาท เปนเงิน  14,150 บาท 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    นักศึกษาไดฝกทักษะ จํานวน 60 คน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี

ลงช่ือ   นายเยี่ยม  คชรัตน   ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  อัดฟอนฟาง 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห  ชูเซง   งานฟารมโคเนื้อ    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 10,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 9,610 บาท   

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  10,000   บาท  รายรับจริง  0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่ออัดฟอนฟางใชสําหรับเล้ียงโคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียนนักศึกษาในการอัดฟอนฟาง  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และวัสดุอุปกรณ 

 7.2 อัดฟอนฟางใชสําหรับเล้ียงโคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ และจําหนาย  
 7.3 นํานักเรียนนักศึกษาเขาเรียนรูและฝกประสบการณในการอัดฟอนฟาง  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ไดฟางอัดฟอน 3,000 มัด 
 8.1.2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน
ทําอาหารหยาบหมัก 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการผลิตอาหาร
หยาบ มีคุณลักษณะอดทน มุงมั่น สูงาน 
 8.2.2 มีอาหารหยาบแหง มีคุณภาพดีตลอดป  

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 ฟางอัดฟอน 

     8.1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรูและมี

ทักษะ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

   มีฟางอัดฟอนท่ีมีคุณภาพดี สามารถใชเปน

อาหารโคได  และนักเรียน นักศึกษาสามารถอัด

ฟอนฟางได 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  โคเนื้อของทางวิทยาลัยฯ  มีแหลงอาหารหยาบท่ีเพียงพอตลอดท้ังป 
 9.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถอัดฟอนฟางได      

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1  ปญหา/อุปสรรค   เครื่องจักรกลชํารุดเสียหาย  และฝนตกทําใหฟางเปยกช้ืน 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล  วัสดุอุปกรณใหพรอมกอนการอัดฟาง 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
     อัดฟางเพื่อจําหนายหารายได 
       

             ลงช่ือ   นายสุฐิสัณห ชูเซง  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา2.  

2.  ผูรับผิดชอบ  นางอฎารัตน  บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  1,500  บาท  รายจายจริง  จํานวน 0  บาท   
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อสงเสริมและใหกําลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
โครงงานและโครงการวิชาชีพ 
 6.2 เพื่อพัฒนาการจัดทําและการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ โครงงานและโครงการวิชาชีพ 
 6.3 เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลอง
กับเกณฑการประเมินสถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(องคกรมหาชน) สมศ. 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ / ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง/ ดําเนินการ 

 7. สรุปและรายงานผล  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

     นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัย

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ โครงงาน และโครงการ

วิชาชีพไดตามเกณฑของ สมศ. 

     ผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ โครงงาน
และโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เปน
ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 

ไมไดดําเนินการ 

 
9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ไมมี 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
 

ลงช่ือ   นางอฏารัตน   บุญมณี  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  สนับสนุนการทํางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมฯ 

2.  งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ    ฝายแผนงานและความรวมมือ  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  20,000  บาท  รายจายจริง จํานวน 0  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดจัดทํางานวิจัย การ
พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
 6.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา และครู นํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 เสนอโครงการ ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง / ดําเนินการ/ สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จํานวนงานวิจัย นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ของผูเรียน และของครู 
จํานวน 6 ช้ินงาน คือ  1) อุปกรณคลองโค  2) ซอง
บังคับโค 3) แยมลองกอง 4) ไวนพิลังกาสา 5) ไวน
ลองกอง6) ลูกช้ินจากเสนใยสับปะรด 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ โครงงาน
และโครงการวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา เปน
ผลงานท่ีมีคุณภาพ 

ไมไดดําเนินการ 

 
9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ไมมี 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
 
 

ลงช่ือ   นางอฏารัตน   บุญมณี  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางอฎารัตน บุญมณี และหัวหนาแผนกวิชาทุกแผนกวิชา 

    2.2 งานวิจัยฯ และพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ    ฝายแผนงานและความรวมมือ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน   1,500 บาท  รายจายจริง จํานวน  0 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหครูไดวิเคราะหนักเรียน นักศึกษา และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา 
 6.2 เพื่อใหครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชผลในการปรับการสอน 
 6.3 เพื่อครูผูสอนทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย 1 เรื่อง ใน 1 ปการศึกษา 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ/ ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง/ ดําเนินการ 

 7. 2 สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนิน
งาน
จริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     ครูผูสอนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ทุกคนมีงานวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย 1 

เรื่อง ใน 1 ปการศึกษา 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     งานวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนท่ีไดสามารถทําใหครูไดเขาใจปญหา เขาใจสถานการณในช้ัน
เรียน ตลอดจนไดปรับเปล่ียนวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลท่ีดียิ่งข้ึนตอ
นักเรียน นักศึกษา สามารถกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเองเปนอยางดี และเพื่อเปนการปรับเปล่ียนรูปแบบพัฒนาการสอน
ของครู 

ไมได

ดําเนิน

การ 

 
9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ไมมี 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
 

ลงช่ือ   นางอฏารัตน   บุญมณี  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  วิจัยผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดตอคุณภาพของลูกช้ินไก 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายมลฑา  กุลฑล งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  
    การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ (รูปเลม 5 บท) 
             จัดทํา                ไมจัดทํา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  5,505  บาท  รายจาย เงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 4,613 บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมท่ีใชแทนแปงเอนกประสงคในลูกช้ินไก 
 6.2 เพื่อศึกษาความขอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอลูกช้ินไกท่ีมีการใชใยอาหารจากแกน
สับปะรดแทนแปงเอนกประสงค 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ/ อนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง 

 7. 2 ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ และสรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ี
เหมาะสมท่ีใชแทนแปงเอนกประสงคในลูกช้ินไก 
 8.1.2 ผลของความชอบทางประสาทสัมผัสของ
ผูบริโภคตอลูกช้ินไกท่ีมีการใชใยอาหารจากแกน
สับปะรดแทนแปงเอนกประสงค 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตภัณฑลูกช้ินท่ีมีการใสใยอาหารจากแกน
สับปะรดท่ีเหมาะสมตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีความสนใจในสุขภาพตอผลิตภัณฑ
ลูกช้ิน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     งานวิจัยผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดตอ

คุณภาพของลูกช้ินไก จํานวน 1 เรื่อง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     สูตรผสมผลิตภัณฑลูกช้ินท่ีมีการใสใยอาหาร

จากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมของบริโภคท่ีมีความ

สนใจในสุขภาพ 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ปริมาณใยอาหารจากแกนสับปะรดท่ีเหมาะสมท่ีใชแทนแปงเอนกประสงคในลูกช้ินไก  
     ความชอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคตอลูกช้ินไกท่ีมีการใชใยอาหารจากแกนสับปะรด
แทนแปงเอนกประสงค 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
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       สูตรท่ีเหมาะสมของลูกช้ินไกใยอาหารจากแกนสับปะรด  
 
 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  เครื่องสับลูกช้ินขนาดเล็ก กําลังวัตตนอยทําใหลูกช้ินท่ีไดไมเหนียวเทาท่ีควร  
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  จัดหาเครื่องสับลูกช้ินท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับการผลิตลูกช้ิน  
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  โดยใชใยอาหารจากผลพลอยไดจากการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรอื่น ๆ ตามฤดูกาล 
 
 
 

      ลงช่ือ   นายมลฑา  กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี   22 กุมภาพันธ  2560  
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  44,060 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 14,560 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหมีความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
     6.2 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษานําภาษาอังกฤษไปใชในการปฏิบัติงาน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/ ดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผูเรียนและ
สรุปผลดําเนินงาน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3  และ ปวส.2 

จํานวน  86 คน นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต  จํานวน 

10 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีพัทลุงไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษ นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใตไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 และ

ระดับปริญญาตรี จํานวน  84 คน นักศึกษาจาก

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จํานวน  3 คน รวมจํานวน  

87 คน  

8.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ 

เทคโนโลยีพัทลุง และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

พัทลุง ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 และระดับปริญญาตรีจํานวน  84 คน นักศึกษาจากวิทยาลัย 

เทคนิคพัทลุง จํานวน  3 คน รวมจํานวน  87 คน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
     ไมมี 
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ลงช่ือ นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
 

 

1.  โครงการ  คายภาษาอังกฤษแบบเขม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ” 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1-2  มิถุนายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  43,330 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 30,738 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อปรับทัศนคติของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจะจบการศึกษาใหตระหนักถึงความสําคัญ
ของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
     6.2 เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนประโยค
ภาษาอังกฤษท่ีสําคัญท่ีใชในงานอาชีพ 
     6.3 เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาใหมีทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ
ตาง ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
    6.4 เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาใหสามารถกรอกใบสมัครงานเปน
ภาษาอังกฤษ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/ ดําเนินการจัดคายภาษาอังกฤษแบบเขม “การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ”และสรุปผลดําเนินงาน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง  ระดับช้ัน ปวช. จํานวน 45 คน และปวส.2 

จํานวน  29 คน  

8.2 เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับงานอาชีพ 

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง  ระดับช้ัน ปวช. จํานวน 39 คน และปวส.

2 จํานวน  20 คน รวม 59 คน คิดเปนรอยละ 

79.72  ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับงานอาชีพ 

 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ระดับช้ัน ปวช. จํานวน 39 คน และปวส.
2 จํานวน  20 คน รวม 59 คน คิดเปนรอยละ 79.72  ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับงาน
อาชีพความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนประโยคภาษาอังกฤษท่ีสําคัญท่ีใชในงานอาชีพ  มีทักษะการ
สนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน และสามารถกรอกใบสมัครงานเปน
ภาษาอังกฤษ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
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11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ     ไมมี 
       

ลงช่ือ นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
1.  โครงการ  สงเสริมใหมีครูตางชาติและครูอาสาสมัคร 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางกาญจนา  ชูแสง  นางเปรมฤดี ดํายศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 มีนาคม – กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 180,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 180,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อสงเสริมใหมีครูตางชาติและครูอาสาสมัครชวยสอนเพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
และรวมพัฒนาทักษะทางภาษาใหกับผูบริหาร ครู นักเรียนและนักศึกษา 
     6.2 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาใหกับผูบริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน/จัดจางครูตางชาติตามโครงการ สรุปและรายงานผล
โครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ผูบริหาร ครูและนักศึกษาจํานวน 60 คน ครู

ตางชาติ/ครูอาสาสมัคร จํานวน 1 คน  

8.2 เชิงคุณภาพ 

     - ผูบริหาร ครูและนักศึกษามีทักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

     - ผูบริหาร ครูและนักศึกษากลาแสดงออกใน

การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

    - สรางบรรยากาศในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

  ผูบริหาร ครูและนักศึกษาจํานวน 60 คน 

มีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  โดยมีครู

ตางชาติ/ครูอาสาสมัคร จํานวน 1 คน  

ชวยสอนสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษนักศึกษากลาแสดงออกในการใช

ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 

  

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ผูบริหาร ครูและนักศึกษาจํานวน 60 คนมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  โดยมีครูตางชาติ/ 

ครูอาสาสมัคร จํานวน 1 คน ชวยสอนสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักศึกษา 

กลาแสดงออกในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
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ลงช่ือ นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   

 

1.  โครงการ จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานในงานเปดโลกการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายกรกริช  แดงเอียด 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  20 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000 บาท  รายจายจริง เงินอุดหนนุ จํานวน 17,700 บาท 
เบิกจายจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จํานวน 9,980 บาท รวมเปนเงิน 27,680 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อจัดเผยแพรผลการพัฒนาอาชีพเกษตรใหกับเยาวชนและบุคคลท่ัวไป 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ/จัดซื้อวัสดุ/เตรียมจัดทําโครงสรางนิทรรศการ/จัดแสดงนิทรรศการ 
 7.2 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

      ผูเขาชมและเรียนรูไมนอยกวา 200 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      ผูเขาชมสามารถนําความรูไปใชเปนแนว

ทางการประกอบอาชีพได 

ผูเขาชมและเรียนรูจํานวน 290 คน สามารถนํา

ความรูไปใชเปนแนวทางการประกอบอาชีพได 

 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ผูเขาชมและเรียนรูจํานวน  290  คน สามารถนําความรูไปใชเปนแนวทางการประกอบอาชีพได 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
     ไมมี 
       

ลงช่ือ นายกรกริช  แดงเอียด  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  จัดอบรมการเพาะกลาและการใชเคร่ืองดํานาใหบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตรและแผนกวิชาชางกลเกษตร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี  22 กันยาย  2560  

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 9,400 บาท  รายจายจริง จํานวน 9,400 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดฝกอบรมการเพาะกลาใหเหมาะกับการใชเครื่องปกดํา 
     6.2 เพื่อฝกอบรมการใชเครื่องดํานา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ /ดําเนินการฝกอบรมการเพาะกลา และรายงานการจัดอบรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

      บุคลากรเขารับการอบรม จํานวน 15 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเขาอบรมสามารถใชเครื่องดํานาและเพาะ

กลาได 

ครู และคนงาน เขารับการอบรม จํานวน 15 คน 

สามารถใชเครื่องดํานาและเพาะกลาได 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ครู และคนงาน เขารับการอบรม จํานวน 15 คน สามารถใชเครื่องดํานาและเพาะกลาได 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
        ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ – 
 
       

ลงช่ือ นายคัชชา  กาญจนจันทร  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  จัดหาวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการ อศ.กช. 

2.  ผูรับผิดชอบ นายคณิศร  เกตุมณี   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 75,000  บาท  รายจายจริง เงินอุดหนนุ จํานวน 75,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
     6.2  เพื่อใหจัดการเรียนการสอนโครงการ อศ.กช. มีคุณภาพ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    เสนอโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ/จัดวัสดุใหกลุมการเรียนตาง ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการทําโครงการ 
  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

หลักสูตร อศ.กช.) จํานวน 10 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ  

อศ.กช. เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

หลักสูตร อศ.กช.) จํานวน 10 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ  

อศ.กช. เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับประชาชนผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรและมีผูสนใจจะเขาศึกษาใน
โครงการอยางตอเนื่อง 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
 
 
       

ลงช่ือ นายคณิศร  เกตุมณี  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  Ems  Roadshow 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายอํานวย  เอียดเฉลิม  งานทวิภาคี   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  ระหวาง มกราคม - กันยายน  2560  

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 250,000  บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 250,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน 
     6.2 เพื่อเปดบานสถานศึกษา Excellent Model School 
     6.3 เพื่อประชาสัมพันธสถานศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/แตงต้ังคณะกรรมการและประชุมวางแผนการดําเนินกิจกรรม/จัดกิจกรรม Ems  
Roadshow  และสรุปผลประเมินผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

      นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาพัทลุง จํานวน  500 คน สถาน

ประกอบการรวมงาน  3 แหง สถานศึกษาใน

จังหวัดพัทลุงรวมงาน จํานวน 20 โรง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

   มีการขยายเครือขายความรวมมือในการ

ดําเนินงานพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการ

สอน การพฒันาหลักสูตร มีสถานประกอบการ

รองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางานและ

ประชาสัมพันธสถานศึกษา Excellent Model 

School ดานการจัดการเรียนการสอน การมีงาน

ทํามีรายไดระหวางเรียน  ดึงดูดความสนใจใหมี

นักเรียนสมัครเขาเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนและ

ยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน   

8.1 เชิงปริมาณ 

      นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เปนสถานศึกษา  8 แหง 

นักเรียนจํานวน  119 คน ผูบรหิารสถานศึกษา 

และแขกผูมีเกียรติ จํานวน 17 คน สถาน

ประกอบการและหนวยงานภายนอก รวมงาน 6 

แหง เจาหนาท่ี 23 คน  ผูบริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 65 คน นักเรียน

นักศึกษาจํานวน  161 คน ประชาชนท่ัวไป

จํานวน 33 คน รวมท้ังหมดจํานวน 418 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

   มีการขยายเครือขายความรวมมือในการ

ดําเนินงานพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียน

การสอน การพัฒนาหลักสูตร มีสถาน

ประกอบการรองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน

และประชาสัมพันธสถานศึกษา Excellent 

Model School ดานการจัดการเรียนการสอน 
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การมีงานทํามีรายไดระหวางเรียน  ดึงดูดความ

สนใจใหมีนักเรียนสมัครเขาเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณ

ผูเรียนและยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน   
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. นักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง เปนสถานศึกษา  8 แหง 

นักเรียนจํานวน  119 คน ผูบริหารสถานศึกษา แขกผูมีเกียรติ จํานวน 17 คน  ประชาชนท่ัวไปจํานวน 

33 คน รับรูดานการจัดการเรียนการสอน การมีงานทํามีรายไดระหวางเรียน  ดึงดูดความสนใจใหมี

นักเรียนสมัครเขาเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนและยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึน   

2. สถานประกอบการและหนวยงานภายนอก รวมงาน 6 แหง เจาหนาท่ี 23 เขารวมท้ังหมด

จํานวน 418 คน เปนการขยายเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานพัฒนาและยกระดับการจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร มีสถานประกอบการรองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน สอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 

3. เปนการประชาสัมพันธสถานศึกษา Excellent Model School  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค 
             ไมมี 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา 
             ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
 
                                                              ลงช่ือ นายอํานวย  เอียดเฉลิม  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ศึกษาดูงานการจัดการฟารม ในสถานศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายกรกริช  แดงเอียด  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  32,600 บาท  รายจายจริง จํานวน  32,600 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อใหครู บุคลากรศึกษาดูงานและนําความรูท่ีไดรับมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ/เสนอโครงการ 
 7.2 ติดตอสถานท่ีไปศึกษาดูงาน/ศึกษาดูงาน 
 7.3   ประเมินผลโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง  จํานวน 10 คน  

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ครูและบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ฟารมในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรู

เกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในสถานศึกษา 

     ครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง  จํานวน 10 คน ศึกษาดูงาน

การจัดการฟารมไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ฟารมในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

ความรูเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในสถานศึกษา 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  ครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ศึกษาดูงานการจัดการฟารมไดรับความรู
เกี่ยวกับการจัดการฟารมในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรูเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในสถานศึกษา 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

              ลงช่ือ นายกรกรชิ  แดงเอียด  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  อนุรักษพันธุกรรมพืช 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2559- 30  กันยายน  2560  
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 379,000  บาท  รายจายจริง งบประมาณ จํานวน 379,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อรวบรวมและปลูกอนุรักษพืชท่ีถูกคุกคาม 
     6.2 เพื่อรวบรวมและปลูกศึกษาพืชประจําถ่ิน 
     6.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการใชพันธุกรรมใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจโดยไมทําลายลาง  

     6.4 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 สํารวจเก็บรวบรวมพันธุมะเด่ือและกลวย /เตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูก, เพาะขยายพันในเรือนเพาะ
ชํา, ปลูกลงแปลงเพื่ออนุรักษ, เก็บขอมูล , เก็บรวบรวมพันธุหอยโขง หอยขาวปลาดุกดัก, คนหาและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมขาวโดยอาศัยหลักพันธุกรรมบนหนาแกะ 
 7.3  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ปลูกอนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร

ประกอบดวย หมอขาวแกงลิงชนิดพันธุไทย 

ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ ,พันธุตางประเทศเฉพาะ 

Cites บัญชี 2 จํานวน 6 ชนิดพันธุ , ศึกษาและ

อนุรักษ มะเด่ือจํานวน 7 ชนิดพันธุ,พืชผักทองถ่ิน

จํานวน 20 ชนิด คนและรวบรวมพันธุกรรมขาวท่ี

ปรับเปล่ียนตัวเองตามธรรมชาติ และเพาะเล้ียง

สัตวน้ําท่ีถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 4 ชนิด 

1.ปลูกอนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร

ประกอบดวย หมอขาวแกงลิงชนิดพันธุไทย 

ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ ,พันธุตางประเทศเฉพาะ 

Cites บัญชี 2 จํานวน 6 ชนิดพันธุ , ศึกษาและ

อนุรักษ มะเด่ือจํานวน 7 ชนิดพันธุ,พืชผักทองถ่ิน

จํานวน 20 ชนิด คนและรวบรวมพันธุกรรมขาวท่ี

ปรับเปล่ียนตัวเองตามธรรมชาติ และเพาะเล้ียง

สัตวน้ําท่ีถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 4 ชนิด 

2. พื้นท่ีปลูกอนุรักษและศึกษาใชเปนแหลง

วิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน 
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9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ปลูกอนุรักษ หมอขาวแกงลิงชนิดพันธุไทย ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ ,พันธุตางประเทศเฉพาะ  

Cites บัญชี 2 จํานวน 8 ชนิดพันธุ ,  

9.2 ปลูกอนุรักษและศึกษา พันธุ มะเด่ือจํานวน 7 ชนิดพันธุ 

9.3 พืชผักทองถ่ินจํานวน 20 ชนิด  

9.4 คนหาและรวบรวมพันธุกรรมขาวท่ีปรับเปล่ียนตัวเองตามธรรมชาติ จํานวน  20 พันธุ 

9.5 เล้ียงอนุรักษหอยน้ําจืด จํานวน  2 ชนิด และปลาน้ําจืด จํานวนสองชนิด 

      9.6  มีพื้นท่ีปลูกอนุรักษและศึกษาใชเปนแหลงวิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค แมลงทําลายพืชและขาดความชํานาญในการจําแนกพืช 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา ใชสารชีวภาพในการปองกันโรคและแมลง เนื่องจากพื้นท่ีใชปลูกอนุรักษ
และศึกษาอยูในโซนเดียวกัน พื้นท่ีปลูกพืชปลอดสารพิษของวิทยาลัยฯ  
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       

ลงช่ือ  นายคัชชา กาญจนจันทร ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ รวบรวมพันธุไม และจัดแสดงพรรณไม ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชื 
                อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล และคณะ ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1  มกราคม 2560 - 30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  80,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 80,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อรวบรวมตัวอยางพันธุไมทองถ่ิน 
     6.2 เพื่อจัดแสดงตัวอยางในรูปตัวอยางแหง ตัวอยางดอง และภาพถายในหองจัดแสดงพันธุไม 
     6.3 เพื่อปลูกตัวอยางพืชศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/จัดซื้อวัสดุ/ดําเนินโครงการ สรุปผลและรายงานผล 
   

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1จัดทําและรวบรวมพันธุไมภายในแผนก

วิชาพืชศาสตร จํานวนอยางนอย 50 ชนิด 

     8.1.2 จัดแสดงตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูป

ตัวอยางแหง ตัวอยางดอกและภาพถายในหองจัด

แสดงพรรณไมอยางนอย 50 ชนิด และปลูกพืช

ศึกษา (พิลังกาสา) จํานวนอยางนอย  30 ตน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     จัดทําและรวบรวมพันธุไมท่ีสมบูรณ จัดแสดง

ตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยางแหง ตัวอยาง

ดอกและภาพถายในหองจัดแสดงพรรณไมอยาง

นอย 50 ชนิด ปลูกพืชศึกษาไดครบถวนสมบูรณ 

1. จัดทําและรวบรวมพันธุไมภายในแผนกวิชาพืช

ศาสตร จํานวนอยางนอย 50 ชนิด 

2. จัดแสดงตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยาง

แหง ตัวอยางดอกและภาพถายในหองจัดแสดง

พรรณไมอยางนอย 50 ชนิด และปลูกพืชศึกษา 

(พิลังกาสา) จํานวนอยางนอย  30 ตน 

3. จัดทําและรวบรวมพันธุไมท่ีสมบูรณ จัดแสดง

ตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยางแหง ตัวอยาง

ดอกและภาพถายในหองจัดแสดงพรรณไมอยาง

นอย 50 ชนิด ปลูกพืชศึกษาไดครบถวนสมบูรณ 

 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดทําและรวบรวมพันธุไมท่ีสมบูรณ ภายในแผนกวิชาพืชศาสตร จํานวนอยางนอย 50 ชนิด  

จัดแสดงตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยางแหง ตัวอยางดอกและภาพถายในหองจัดแสดงพรรณไมอยาง

นอย 50 ชนิด และปลูกพืชศึกษา (พิลังกาสา) จํานวนอยางนอย  30 ตน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 
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11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี       
              ลงช่ือ นางสมนึก  รัตนวิมล ผูรายงานผล   

1.  โครงการ  ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
                 การผลิตพืช 

2.  ผูรับผิดชอบ นางกาญจนา  ชูแสง  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  26-27  สิงหาคม  2560 

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

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี และอาจารยผูสอน 
     6.2 เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/ประสานวิทยากร/จัดทําเอกสาร/ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ สรุปและรายงาน
ผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย เขารวมโครงการ

จํานวน 20 คน และผูเรียนฯ เขารับการประเมิน

มาตรฐานภาษาอังกฤษจํานวน 9 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีการผลิตพืชผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ 100 และเขาสู

ตลาดแรงงานภาคการเกษตรจํานวน รอยละ 50 

8.1 เชิงปริมาณ 

      ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย เขารวมโครงการ

จํานวน 45 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 

สายเทคโนโลยีการผลิตพืชผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ 100  

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีการผลิตพืชสามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการไดกําลังคนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความรูความสามารถ
สอดคลองกับความตองการ  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
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11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
     ลงช่ือ   นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   

1.  โครงการ   พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  24-25  สิงหาคม  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 52,000  บาท  รายจายจริงจากสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต 
จํานวน 52,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อพัฒนาทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพแกนักศึกษา 
     6.2  เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา 
     6.3 เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนากลุมเปาหมายสูการเปนผูประกอบการ 
     6.4 เพื่อการนําองคความรูของสถานศึกษาสูเชิงพาณิชยและสูสังคม 
     6.5 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห แกปญหา และนําไปประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตประจําวัน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ/ประสานวิทยากร สถานท่ี/จัดทําเอกสารการอบรม 
 7.2 ดําเนินการจัดอบรม สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขารวมโครงการจํานวน  20 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพหรือ

ขยายธุรกิจเดิมหรือเปนผูมีศักยภาพเปน

ผูประกอบการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับดีข้ึนไป 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขารวมโครงการจํานวน  20 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพหรือ

ขยายธุรกิจเดิมหรือเปนผูมีศักยภาพเปน

ผูประกอบการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับดีข้ึนไป 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห แกปญหาและนําไปประยุกตใชเพื่อ
โอกาสในการประกอบอาชีพสูการเปนผูประกอบการ นักศึกษานําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตเพื่อการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
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          ลงช่ือ   นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  ผูรายงานผล   

1.  โครงการ  จัดประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 
                 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต         
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ  ชูทวม   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  285,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน 285,000 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต  จํานวน 5 ครั้ง  
     6.2 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560  
7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับภาค ภาคใต จํานวน 5 ครั้ง 
2. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใตรวม
ประชุมมีสวนรวมในการวางแผน นิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ทําใหการ
บริหารงานกิจกรรม อกท.ภาคใต มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3. แสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 
ประจําป 2560 

1. ประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ภาคใต ครั้งท่ี 1-5/2560 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร,วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงขลาและวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล จํานวนผูเขารวมประชุม 500 คน 
2. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใตรวม
ประชุมมีสวนรวมในการวางแผน นิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ทําใหการ
บริหารงานกิจกรรม อกท.ภาคใต มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3. แสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 
ประจําป 2560  จํานวน  25 คน 

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ อกท.

ภาคใต จํานวน 5 ครั้ง 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ อกท.

ภาคใต จํานวน 5 ครั้ง 
3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 
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       ลงช่ือ  นายสุชาติ  ชูทวม ผูรายงานผล  
1.  โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
    การบริหารงานองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต  ปการศึกษา 2560 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ  ชูทวม   
3.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  วันท่ี 12 - 16 มิถุนายน  2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  500,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน 500,000 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองคกร แกแกนนําสมาชิก อกท.ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานอกท. และรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของหนวย อกท.ในภาคใต 
      6.2 เพื่อสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของแกนนําสมาชิก ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานอกท. และรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     6.3 เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนํา และการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาล 
     6.4 เพื่อศึกษากลยุทธและแนวทางการพัฒนาหนวย อกท.สูหนวยมาตรฐาน 
     6.5 เพื่อเสริมสรางระบบเครือขายความรวมมือกับองคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการ
บริหารงานองคการของตนเองใหมีประสิทธิภาพ  
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 
7.2 ผูเขารับการอบรมไดพัฒนาความรู ทักษะ 
ประสบการณตรง ดานความเปนผูนํา และการ 
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  สามารถ
ทํางานรวมกับสมาชิกและผูอื่นอยางมีความสุข 
7.3 ผูเขารับการอบรมเกิดความเขาใจในการ
บริหารงานตามระบอบประชาธิปไตยและมีความ
สมานฉันทในหมูคณะ 

ผูเขารวมการฝกอบรม อกท.จํานวน 15 หนวย  
ประกอบ คณะกรรมการดําเนินงาน อกท. 90 คน
ประธานชมรมวิชาชีพ 60 คน ผูใหญหมูบาน อกท.
ชาย-หญิง 28 คน คณะกรรมการดําเนินงาน อกท.
ภาคใต 6 คน ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงาน 
อกท.หนวย 15 คน รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 15 คน และประธานกรรมการ
อํานวยการ อกท.ระดับหนวย 15 คน รวม 238 คน  
ไดเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการบริหารงาน
องคการ และพัฒนาความรู ทักษะ ประสบการณตรง  

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินการจัดอบรม 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. จัดอบรมระหวางวันท่ี 12 - 16 มิถุนายน  2560 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 
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       ลงช่ือ  นายสุชาติ  ชูทวม ผูรายงานผล  
1.  ช่ือโครงการ  ปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม                    

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  มีนาคม  2560  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  90,000 บาท รายจายจริง  90,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

      6.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม 

      6.2 เพื่อจัดทําแหลงศึกษาเรียนรูทรัพยากรปาไมในสถานศึกษา 

      6.3 เพื่อปลูกปาทดแทน 

      6.4 เพื่อพัฒนาใหผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ มีความรูเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรปาไม 

7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเรียนมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม และมี
ความรูเรื่องปาไม 
2. ครู บุคลากร และผูสนใจเขามาใชบริการแหลง
เรียนรูทรัพยากรปาไม 
3. ปลูกปาทดแทน จํานวน 300 ตน 
4.วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม 1 
แหง 

1. จัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปาไม ระหวางวันท่ี 1-2 มิถุนายน 
2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
2. ปลูกปาทดแทน(ตนปาลมน้ํามัน) จํานวน 450 
ตน 
3. วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม   
1 แหง 

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินงานโครงการ 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินโครงการ 
3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 

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

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 

 

     ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  คายคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ และคณะ 
    2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1-2  มิถุนายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  40,000 บาท  รายจายจริง  จํานวน 35,060 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     6.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/อนุมัติ  จัดกิจกรรมคายคุณธรรม สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษาใหมไดพัฒนาความเปนผูนํา

ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต จํานวน  110 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาใหมมีภาวะผูนําตลอดจนเปนผูมี

ทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ

ศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 

     นักเรียนนักศึกษาใหม จํานวน  107 คน 

ไดพัฒนาความเปนผูนํา ทําใหนักเรียนนักศึกษา

ใหมมีภาวะผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต

สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มีบุคลิกภาพท่ี

ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติศักด์ิศรี 

พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนนักศึกษาใหมจํานวน  107 คน มีภาวะผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมได
อยางเปนสุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม
และจริยธรรม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 

           ลงช่ือ   นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  1.1 นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  1.2 นายอุทิศ  โพธิ์ทอง  
    2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  12 กรกฎาคม 2560 , วันท่ี 26 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  3,000 บาท  รายจายจริง  จํานวน 520  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการอนุรักษปาไม การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
การเกษตร 
     6.2 เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา และรวมกับชุมชน สรางความสัมพันธกับชุมชน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     เสนอโครงการ/อนุมัติ/จัดกิจกรรม สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     คณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน  

350 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาเห็นคุณคาความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอม รวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอม ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีในหมู

คณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 

8.1 เชิงปริมาณ  

     คณะครู นักศึกษา จํานวน 31 คนเขารวม

กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยรวมกับโรงเรียนศรีบรรพต จัดสราง

ฝายมีชีวิตหวยปรง ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต 

จังหวัดพัทลุง และ ครู 7 คน รวมกิจกรรมปลูก

ตนไม “ปลูกปา” 26 กันยายน 2560 ณ พื้นท่ี หมู7 

ตําบลลําปา อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาเห็นคุณคา ความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ 

นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ ทํางานเปนทีม 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ครูและ นักศึกษา มีความรูจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความสามัคคี มีจิตบริการ รวมใจ
อนุรักษทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
       

     ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (งานฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น) 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 
    2.2 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 130,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 130,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะส้ันทางดานการเกษตรใหกับนักเรียนนักศึกษา ครู 
เจาหนาท่ี และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
     6.2 เพื่อใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร  บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานและรายไดแก
นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรท่ัวไป 
     6.3  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาและเกษตรนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการประกอบอาชีพ  
     6.4  เพื่อใหวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางขอมูลและจัดบริการวิชาชีพใหแกนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกร
ท่ัวไป 
     6.5 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนท่ัวไป 
 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เตรียมงาน สํารวจหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป 
 7.2 วางแผน กําหนดหลักสูตร จัดตารางการฝกอบรม/ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานของหลักสูตร  
 7.3  รายงานผลการฝกอบรมของแตละหลักสูตร 
     7.4  ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 
     7.5  สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     - จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหแก

นักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป จํานวนไม

นอยกวา 120 คน 

      - จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน

ใหแกนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป จํานวน 

ไมนอยกวา 120 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

   - ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ทางดานการเกษตรทุกรุนมีความรู ทักษะวิชาชีพท่ี

ฝกสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 

8.1 เชิงปริมาณ 

     - จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

จํานวน 80 ช่ัวโมง รวม 3 รุน  จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม จํานวน  60 คน ไดแก 

1. หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก จํานวน 

20 คน 

2. หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑสัตว จํานวน  15 

คน 

3. หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 

(หลักสูตรระยะส้ันภาคฤดูรอน รุนท่ี 1) จํานวน 

25 คน 
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   - ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรม

ระยะส้ันทางดานการเกษตรทุกรุนมีความรู ทักษะ

วิชาชีพท่ีฝกสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพได 

 

 

      - จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน

ใหแกนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป รวม 

5 รุน จํานวนผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 333

คน ไดแก  

1. หลักสูตรการทําดอกไมจันทน (หลักสูตรรยะ

ส้ัน ภาคฤดูรอน รุนท่ี 1) จํานวน  22 คน 

2. หลักสูตรการผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว จํานวน 

20 คน 

3. หลักสูตรการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงจํานวน 27 คน 

4. หลักสูตรการขยายพันธุพืช จํานวน 27 คน 

5. หลักสูตรการทําดอกไมจันทน จํานวน 237 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

และหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันทางดาน

การเกษตรทุกรุนมีความรู ทักษะวิชาชีพท่ีฝก

สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน ทุกรุนผาน  
การอบรมตามสมรรถนะของหลักสูตรและสามารถนําความรู ทักษะไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 
 9.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานสราง
รายได  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรคโครงการขาดการจัดสรรงบประมาณทําใหการดําเนินโครงการไมตรงเปาหมาย ไม
ตอเนื่อง 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา บูรณาการฝกอบรมกับหนวยงานอื่นโดยทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนวิทยากร 
ซึ่งสามารถนําผลการดําเนินงานมารายงานผลในโครงการของวิทยาลัยฯ ได 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
 ควรมีการประสานงานดานงบประมาณลวงหนาเพื่อการดําเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย
และประสานกับหนวยงานราชการอื่น เพื่อใชงบประมาณในการดําเนินโครงการรวมกัน 
       

ลงช่ือ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ ฝกอบรมการซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองยนตดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร  รวมกับ 
    บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 
 

2.  ผูรับผิดชอบ   นายศุภชัย  ฟกทอง นายชนินทร  พันธุนายัง อกท.หนวยพัทลุง 
                      ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1 - 2 กรกฎาคม 2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  8,400 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 8,400 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  ใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกนักเรียนนักศึกษาใหรูวิธีการใช การดูแลรักษา ใหสามารถซอม
บํารุงเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร เพื่อลดรายจายโดยการยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตเล็กเพื่อ
การเกษตร  
     6.2 ยกระดับฝมือนักศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดานการ
บริหารจัดการแกนักเรียนนักศึกษา ในการแลกเปล่ียนความรูผานเครือขายความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ 
     6.3 เพิ่มประสบการณและความเช่ือมั่นใหกับนักเรียนนักศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการ/เขียนโครงการนําเสนอ/แตงต้ังคําส่ังผูปฏิบัติงาน/ดําเนินการอบรม
ตามแผนงาน สรุปและรายงานผล 
   

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     สมาชิกของชมรมวิชาชีพชางเกษตร และ

สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ท่ีสนใจ จํานวน  30 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    8.2.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะประสบการณ

และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ

ปฏิบัติงานในชุมชนได และมีจิตอาสาในการออกไป

ปฏิบัติงาน 

  8.2.2 นักเรียนนักศึกษาและผูสนใจในการใชดูแล

รักษาเครื่องมือเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรท่ีใช

ในการประกอบอาชีพ ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

8.1 เชิงปริมาณ 

     สมาชิกของชมรมวิชาชีพชางเกษตร และ

สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ท่ีสนใจ จํานวน 33 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    8.2.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะประสบการณ

และความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพ

และปฏิบัติงานในชุมชนได และมีจิตอาสาในการ

ออกไปปฏิบัติงาน 

  8.2.2 นักเรียนนักศึกษาและผูสนใจในการใช

ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร

ท่ีใชในการประกอบอาชีพ ในการดํารงชีวิต

ประจําวัน 
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9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนนักศึกษาท่ีเปนสมาชิกของชมรมวิชาชีพชางเกษตร และสมาชิก อกท.หนวยพัทลุง 

จํานวน 33 คน มีทักษะประสบการณและความเช่ือมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและปฏิบัติงานใน

ชุมชนได และมีจิตอาสาในการออกไปปฏิบัติงาน  มีความสามารถในการใชดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องยนต

เล็กเพื่อการเกษตรท่ีใชในการประกอบอาชีพ ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
 
 

        ลงช่ือ นายศุภชัย  ฟกทอง  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายไดประชาชน  

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ 
    2.2 งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน  2560 

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

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อดําเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาส  การสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางรายไดประชาชน 
     6.2 เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิตใหกับเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูมีความตองการพิเศษ ผูตกงาน/ผูวางงาน/ไมมีงานทํา ผูตองการ
พัฒนาอาชีพ กําลังคนในภาคแรงงาน แรงงานตางดาว ใหไดมีอาชีพ สามารถสรางงาน สรางอาชีพใหกับ
ตนเองและครอบครัวได 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1   ดําเนินการฝกอบรมใหกับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูมีความตองการ
พิเศษ ผูตกงาน/ผูวางงาน/ไมมีงานทํา ผูตองการพัฒนาอาชีพ กําลังคนในภาคแรงงาน แรงงานตางดาว 
 7.2 ผูเขาอบรม ซึ่งเปนเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูมีความตองการพิเศษ  
ผูตกงาน/ผูวางงาน/ไมมีงานทํา ผูตองการพัฒนาอาชีพ กําลังคนในภาคแรงงาน แรงงานตางดาว จํานวน  
30 คน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน  30 

คน  

2. ผูเขาอบรมสามารถมีทักษะดานอาชีพ และนําไป

ประกอบอาชีพ สรางโอกาส สรางรายไดใหกับ

ครอบครัวได 

ผูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน  30 

คน สามารถมีทักษะดานอาชีพ และนําไปประกอบ

อาชีพ สรางโอกาส สรางรายไดใหกับตนเอง 

ครอบครัวได ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนดีข้ึน 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผูเขาอบรมมีโอกาส สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
 9.2 ผูเขาอบรมสามารถตอยอดแปรรูปผลิตภัณฑเปนสินคาโอทอป 
 9.3  ผูเขาอบรมสามารถรวมกลุมกับเพื่อน สรางความเขมแข็งใหกับกลุมและตนเอง 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  เวลาของผูจัดอบรมและผูเขาอบรมคอนขางจํากัด การอบรมตองดําเนินการใน
วันหยุด ทําใหไมมีเวลาในการกิจกรรมอยางอื่น 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  - 
       

ลงช่ือ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ 
    2.2 งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  17 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 80,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 80,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1  เพื่อฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาผูท่ีสนใจใหมีศักยภาพขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการ 
    6.2  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนนักศึกษาผูท่ีตองการหารายไดระหวางเรียน  และมีใจรักใน
การประกอบอาชีพอิสระในอนาคตไดมีโอกาสไดรับความรูในดานธุรกิจ 
     6.3  เพื่อจัดหาวัสดุใหนักเรียนนักศึกษาท่ีทําโครงการ และเขียนแผนธุรกิจจนไดรับคัดเลือกจาก
กรรมการมาทดลองประกอบธุรกิจจริง  เพื่อประเมินความเปนไปได 
     6.4  ตอยอดธุรกิจเดิม คือจําหนายขาวสังขหยด โดยซีลสูญญากาศ  ซึ่งเปนสินคา OCOP วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
     6.5 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาท่ีเขาอบรมการเขียนแผนธุรกิจ สามารถปฏิบัติจริง ผลิตสินคาจําหนาย
จริงทุกสัปดาหในตลาด “มินิเกษตร” 
     6.6 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรมและเกิดรายได สรางความภาคภูมิใจ และใช
เวลาใหเกิดประโยชน ลดปญหาเรื่องยาเสพติด 
  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 ประชาสัมพันธ เรื่องการอบรมแผนธุรกิจและเปนผูประกอบการ หนาแถว และติดประกาศท่ี
บอรดประชาสัมพันธ 
 7.2 แตงต้ังคําส่ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ และประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดําเนินงาน  
 7.3   รับสมัครผูเขาอบรม ประกาศวันอบรม ดําเนินการอบรม 
 7.4 ประเมินผลการอบรม ดําเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ ติดตามผล ประเมินผลการดําเนินธุรกิจ 
 7.5 รายงานผลอบรม  ทํารูปเลม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนนักศึกษาไดประสบการณในการ

ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  27 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดในการทําธุรกิจ

และตอยอดธุรกิจในโครงการ OCOP ของ

สถานศึกษา ธุรกิจจําหนายขาวสังขหยดปลอด

สารพิษ ตราอารมณดี ธุรกิจแปรรูปขาวสังขหยด 

8.1 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนนักศึกษาไดประสบการณในการ

ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  27 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดในการทําธุรกิจ

และตอยอดธุรกิจในโครงการ OCOP ของ

สถานศึกษา ธุรกิจจําหนายขาวสังขหยดปลอด

สารพิษ ตราอารมณดี ธุรกิจแปรรูปขาวสังขหยด 
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เปนขนมเครปขาวสังขหยดและไอศกรีมขาวสังข

หยด  ธุรกิจผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ  ธุรกิจ

ผลิตพันธุพืชผักตามฤดูกาลและความตองการของ

ลูกคาในตลาด”มินิเกษตร” ทําธุรกิจรวมในตลาด

นัด “มินิเกษตร”ท่ีจัดข้ึนในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง  นักเรียนนักศึกษาสามารถดําเนิน

ธุรกิจตามแผนท่ีเขียนไว 

 

เปนขนมเครปขาวสังขหยดและไอศกรีมขาวสังข

หยด  ธุรกิจผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ  

ธุรกิจผลิตพันธุพืชผักตามฤดูกาลและความ

ตองการของลูกคาในตลาด”มินิเกษตร” ทําธุรกิจ

รวมในตลาดนัด “มินิเกษตร”ท่ีจัดข้ึนในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  นักเรียนนักศึกษา

สามารถดําเนินธุรกิจตามแผนท่ีเขียนไว 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนท่ีเขียนไว 
 9.2 นักเรียนนักศึกษามีโอกาสในการทํากิจกรรมจริงในตลาด”มินิเกษตร” 
 9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถสรางโอกาส สรางรายไดใหกับตนเอง ลดภาระคาใชจายของครอบครัว 
 9.4 ผูเขารวมอบรมและรวมกิจกรรมของโครงการมีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา มีความ
อดทน มุงมั่น สูงาน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค 
             ภารกิจของผูรับผิดชอบโครงการของคณะกรรมการทุกคนมีมาก จนไมสามารถปฏิบัติงานไดดี 
มีประสิทธิภาพ และนักเรียนนักศึกษายังขาดความกระตือรือรน สนใจและความรับผิดชอบในภาระหนาท่ี 
ยังไมตอเนื่อง 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา 
             กระตุนเตือน และปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนมีความอดทน มุงมั่น และอยากเปนเจาของกิจการ
ในอนาคต  
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ผูเปนคณะกรรมการโครงการ ตองรวมประชุมวางแผน และดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางนักเรียน
นักศึกษาไดมีผูประกอบการอิสระในอนาคต 
 
 

ลงช่ือ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  จัดต้ังตลาดนัดชุมชน “มินิเกษตร” 

2.  ผูรับผิดชอบนางเจือจันทน กรดสุวรรณ นายคัชชา กาญจนจันทร และคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ 
    งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี  1  มกราคม  2560 - 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,970 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 4,710 บาท  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อขยายผลตามโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณขางทําเนียบรัฐบาล  ดําเนินการจัดต้ัง
ตลาดนัดชุมชนสีเขียว “มินิเกษตร” 
     6.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตแกประชาชนในตําบลควนมะพราว  และพื้นท่ีใกลเคียง  ในการ
ผลิตและจําหนายสินคาท่ีผลิตไดในครอบครัว เนนวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     6.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพิ่มรายไดใหครอบครัว มีรายไดเพิ่ม สภาวะเศรษฐกิจ
ครอบครัวดีข้ึน 
     6.4 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีโอกาสไดสัมผัสกับวิธีการ
ตลาดและมีสวนรวมในการผลิตสินคาและจําหนายสินคาดวยตนเอง 
     6.5 เพื่อสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีความสามัคคี เอื้อเฟอและแบงปน 
     6.6 เพื่อสนองตอบนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อหาแนวทางจัดต้ังตลาดชุมชนสีเขียว  และเสนอช่ือ
ตลาดและพื้นท่ีในการจัดตลาด 
 7.2  ประชุมครั้งท่ี 2 เพื่อวางแนวทางในการรับสมัครผูผลิตและจําหนาย แนวทางปฏิบัติ กําหนดการ
ทดลองเปดตลาด  ในรูปแบบ บุบเฟ 
 7.3   ประชุมผูรวมกิจกรรมตลาด หลังตลาดเลิกทุกครั้งเพื่อหารือรวมกันในฐานะผูผลิตและจําหนาย
เพื่อหาขอบกพรอง และนําเสนอวิธีการในการจัดการตลาดใหดียิ่งข้ึน 
 7.4   ประชุมคณะกรรมการตลาดครั้งท่ี 3 เพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนาตลาดชุมชนสีเขียว กรีน 
รวมสมัย “มินิเกษตร” การจัดสถานท่ี ซุมกินอาหาร ปายตลาด ท่ีพักผอนของลูกคาในตลาด 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

    ตลาดนัดชุมชนดวยความรวมมือสถานศึกษากับ

ชุมชนเปนตลาดนัดสีเขียว กรีน รวมสมัย 1 ตลาด 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    มีตลาดรองรับผูผลิตและผูจําหนายท่ีดําเนิน

กิจกรรมเนนความปลอดภัยปลอดสารพิษและ

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหผูท่ีเขา

8.1 เชิงปริมาณ 

    ตลาดนัด มินิเกษตร ตลาดนัดชุมชนดวยความ

รวมมือสถานศึกษากับชุมชนเปนตลาดนัดสีเขียว 

กรีน รวมสมัย 1 ตลาด 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ผูรวมกิจกรรมตลาดไดรับความพึงพอใจ 

ผูผลิตและจําหนายสามารถสรางรายไดกับตนเอง 
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รวมกิจกรรมในตลาด มีรายได มีภาวะเศรษฐกิจดีท่ี 

โดยยึดผลิตเพื่อบริโภค เหลือนํามาจําหนาย 

 

ผูบริโภคมีความสุขท่ีไดบริโภคอาหารปลอดภัย 

รวมกิจกรรมท่ีรวมรื่นและไดความรูดาน

การเกษตรจากการมารวมกิจกรรมในตลาด 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ชุมชนท่ีมีสวนรวมในตลาด มีการผลิตอยางตอเนื่องเพราะมีตลาดรองรับ รักษาส่ิงแวดลอม
ปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบริโภค กายใจแข็งแรงครอบครัวเขมแข็ง  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีสวนรวมดีข้ึน 
 9.2 ผูบริโภคไดรับอาหารดี ปลอดสารพิษ  พรอมรับรูเรื่องราวท่ีดีของอาหารและส่ิงแวดลอม 
 9.3 เศรษฐกิจทองถ่ินเข็มแข็ง สรางสัมพันธท่ีดีงาม ลดปญหาทางสังคม 
 9.4 วิทยาลัยฯ เปนสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางออม  เปนท่ีรูจักของประชาชนผูเขามา
เท่ียวชม และสามารถเปนตลาดวิชาการ เปดโอกาสใหผูท่ีเท่ียวตลาดนัด ไดศึกษาดูงานดานการเกษตรท่ี
ตนเองสนใจ  และนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสในการสัมผัสตลาดเกษตรโดยตนเอง เปนการปูพื้นฐานใน
การผลิตได จําหนายเปน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การมีสวนรวมในกิจกรรมตลาดนัดชุมชน สีเขียว มินิเกษตรของนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษายังมีนอย เนื่องจากภาระงาน และความสอดคลองของเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา เสนอแนะฝายบริหารใหจัดตารางในวันพุธใหมีคาบวางเปนการจัดกิจกรรม
ของแผนกวิชาตาง  ๆในการใหความรูแกผูรวมกิจกรรมตลาด (ลูกคามาเยี่ยมชม) โดยแบงความรับผิดชอบ
แตละสัปดาหใหแผนกวิชาตาง ๆ รับผิดชอบโดยนักเรียนนักศึกษาเขาไปทํากิจกรรมใหความรูแกลูกคา
ผูสนใจในเรื่องการเกษตร 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
 พัฒนาโครงการตลาดนัดชุมชนสีเขียวใหเปนตลาดและเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อความ
ยั่งยืนของตลาดและเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดพัทลุง 
       

ลงช่ือ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล  
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1.  โครงการ  จัดทําขอตกลงบันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการตางประเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบ นายคณิศร  เกตุมณี งานความรวมมือ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  50,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 50,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย 
     6.2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
     6.3 เพื่อใหนักศึกษามีสถานประกอบการเปนสถานท่ีฝกทักษะประสบการณในตางประเทศ 
     6.4 เพื่อตออายุสัญญากับสถานประกอบการท่ีทําบันทึกความรวมมือแลว 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ  ติดตอและประสานสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย  และ  จัดทําบันทึกความ
รวมมือกับสถานประกอบการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาน

ประกอบประเทศมาเลเซียจํานวน 3 แหง  ครูและ

นักศึกษาเขารวม จํานวน 12 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    นักศึกษาไดมีสถานประกอบการเปนสถานท่ีฝก

ทักษะประสบการณในตางประเทศ สถาน

ประกอบการของประเทศมาเลเซียใหความรวมมือ

และมีสวนรวมในการพัฒนาความรู ทักษะภาษา 

และทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาน

ประกอบประเทศมาเลเซียจํานวน 3 แหง  ครูและ

นักศึกษาเขารวม จํานวน 12 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    นักศึกษาไดมีสถานประกอบการเปนสถานท่ี 

ฝกทักษะประสบการณในตางประเทศ สถาน

ประกอบการของประเทศมาเลเซียใหความรวมมือ

และมีสวนรวมในการพัฒนาความรู ทักษะภาษา 

และทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  สถานประกอบการจํานวน 3 แหงของประเทศมาเลเซียใหความรวมมือและมีสวนรวมในการ
พัฒนาความรู ทักษะภาษา การทํางานเปนทีม และการฝก ทักษะประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
 9.2  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีมาตรฐาน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
       

ลงช่ือ  นายคณิศร เกตุมณี ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ   1. นายสมพร ดํายศ   2. นางเปรมฤดี ดํายศ  
    3. นายเมฆา ชาติกุล   4. นายมาโนชญ ทิพยเทพ 
    2.2 งานแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    ฝายวิชาการ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม - 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 88,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 52,510 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อปรับปรุงอาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 6.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/เขียนโครงการ, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 

 7. 2 ปฏิบัติตามกิจกรรม/ ติดตาม/ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช ใหมีความพรอมในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตร ี

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช ใหมีความพรอมในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลัง 

8.1 เชิงปริมาณ  

     ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณ 

แผนกวิชาฯ (อาคารวิทยาศาสตร) 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณ 

แผนกวิชาฯ (อาคารวิทยาศาสตร) เชน มีปาย

แผนกวิชา ติดต้ังเครื่องปรับอากาศหองเรียน  

 

9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   อาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชา ฯ (อาคารวิทยาศาสตร) ท่ีไดรับการปรับปรุงแลว จํานวน 1 หลัง 
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ควรปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมในปการศึกษาตอไป เชน หองอินเตอรเน็ตสําหรับผูเรียน หองพักผอน
สําหรับผูเรียน ฯลฯ 
       

ลงช่ือ  นายสมพร  ดํายศ ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ซอมบํารุงยานพาหนะ  

2.  ผูรับผิดชอบ นายชนินทร  พันธุนายัง งานพัสดุ  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน  2560  

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 200,000 บาท  รายจายจริง 144,858.21 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อซอมบํารุงยานพาหนะ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เขียนโครงการ/ตรวจซอมตามระยะเวลาการใชงานหรือปญหาท่ีเกิด/บันทึกการซอมการใชงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ  
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ซอม 6 ลอ จํานวน 2 คัน ซอมรถบรรทุก 2 

ตอน จํานวน 2 คัน ซอมรถตู จํานวน 1 คัน 

และซอมรถกระบะ จํานวน  1 คัน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     บริการบุคลากรในการใชงานราชการ บริการ

นักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษาและบริการองคกร

อื่นตามความเหมาะสม 

8.1 เชิงปริมาณ 

     จัดซอมตามสภาพการใชงาน จัดซอมตาม

ระยะเวลาใชงานและจัดซอมยานพาหนะ จํานวน 

7 คัน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     สามารถใชงานยานพาหนะตลอดป 2560 ใช

ยานพาหนะไดอยางสะดวก ปลอดภัย ไมเคยเกิด

อุบัติเหตุตลอดป 2560 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ใหความสะดวกในการใชยานพาหนะกับบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  ควบคุมดูแลการใชรถให
เปนไปตามระเบียบพัสดุ และลดคาใชจายในการใชเงินเดินทางไปราชการของบุคลากร 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1  ปญหา/อุปสรรค  
           จํานวนพนักงานขับรถมีนอยกวาจํานวนยานพาหนะ  ยานพาหนะแตละคันมีอายุการใชงานมาก  
มีคาใชจายในการซอมแซมสูง 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
          เพิ่มพนักงานขับรถ/ต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้อยานพาหนะใหมเพิ่มเติม และจําหนายคันเกาออก 
       

ลงช่ือ นายชนินทร  พันธุนายัง  ผูรายงานผล  
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