สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ 2558

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีม าได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
ตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยได้
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีงบประมาณ 2558 เสร็จเรีย บร้อยแล้ว เมื่อสิ้ นปีงบประมาณ
2558 จึงได้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อ
จะได้ปรับปรุงและแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ธันวาคม 2558

สารบัญ
รายการ

หน้า

ข้อมูลสถานศึกษา
สรุปจานวนนักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
สรุปจานวนบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2558
สรุปค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ 2558
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ การจัดการศึกษาวิชาชีพ
โครงการย่อย/กิจกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
พัฒนางานหลักสูตรการเรีย นการสอน
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี

1
3
3
4

โครงการ กิจกรรมนักศึกษา
โครงการย่อย/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
คุณธรรมนาความรู้สู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
งานปกครอง
ฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ
พัฒนาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
รักษาพยาบาลเบื้องต้น
พัฒนาห้องพยาบาล
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

9
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สารบัญ(ต่อ)
รายการ
โครงการ แนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาฯ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเกียรติ คุณแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เปิดบ้านรับครูแ นะแนว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฯ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
พัฒนาระบบกองทุนเพื่อการศึกษา
พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา V – cop.net
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษาฯ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
เยี่ยมบ้านลูกศิษย์
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โครงการ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ
โครงการย่อย/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
อบรมการใช้อินเตอร์เน็ตนักศึกษา
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ
การพัฒนาสารสนเทศในห้องสมุด
บริการด้านเอกสารการพิมพ์

16

โครงการ สร้างเสริมปัญญาและพัฒนาวิชาชีพ
โครงการย่อย/กิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

19

โครงการ สร้างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการย่อย/กิจกรรม
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-net)

21

สารบัญ(ต่อ)
รายการ
โครงการ พัฒนาระบบการบริการ บริหาร และการจัดการสถานศึกษา
โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานบริหารทั่วไป
พัฒนางานทะเบียน
พัฒนางานการเงินและพัฒนางานบัญชี
พัฒนาฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
พัฒนางานแผนและงบประมาณฯ
พัฒนางานความร่วมมือ
พัฒนางานบุคลากรตามแนวปฏิรูปการเรีย นรู้
พัฒนางานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
พัฒนาแผนกวิชา
ศึกษาดูงาน
จัดหาวัสดุสานักงาน
จัดหาครุภัณฑ์
บริการวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ซ่อมแซมยานพาหนะ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และซ่อมแซมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์
จัดหาอุปกรณ์งานครัวการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
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โครงการ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ ชุมชน
โครงการย่อย/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ใส่ใจชุมชน
สร้างเครือข่าย MOU กับหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา

28

โครงการ พัฒนางานอาคารสถานที่และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานอาคารสถานที่
ปรับปรุงห้องพักแผนกวิชาประมง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการไวน์
ดูแลรักษาภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ

30

สารบัญ (ต่อ)
รายการ
โครงการ งานฟาร์มสัตวศาสตร์
โครงการย่อย/กิจกรรม
ผลิตโคนม
ผลิตกวาง
เลี้ยงแพะแกะ
เลี้ยงไก่ไข่
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โครงการ งานฟาร์มประมง
โครงการย่อย/กิจกรรม
ผลิตสัตว์น้า
ปรับปรุงโรงเพาะฟัก

35

โครงการ แปรรูป ผลผลิตเกษตร
โครงการย่อย/กิจกรรม
แปรรูปผลผลิตเกษตร

37

โครงการ งานฟาร์มธุรกิจ
โครงการย่อย/กิจกรรม
รับจ้างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

38

โครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน
โครงการย่อย/กิจกรรม
ฝึกอบรมวิชาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน

39

โครงการ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
โครงการย่อย/กิจกรรม
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

41

โครงการ เพิ่มเติมตามนโยบาย (สอศ)
โครงการย่อย/กิจกรรม
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยกระดับทวิภาคีงานทวิภาคี
ลดปัญหาการออกกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา
Fix it center
ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา (พืชศาสตร์,ประมง)
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

45

สารบัญ (ต่อ)
รายการ
โครงการ เพิ่มเติมตามนโยบาย (สอศ)
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ณ ต่างประเทศ
แก้ไขปัญหาความยากจน (สปก.)
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อบรมผู้สูงวัย
พัฒนารณรงค์หญ้าแฝก
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ช่วยเหลือคนพิการ
ผลิตและพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
ภาคผนวก
ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2558
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2558
ค่าใช้จ่ายโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2558
งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ ปี งบประมาณ 2558
เงินรายได้ของแผนกวิชา ปี งบประมาณ 2558
รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
เอกสารลงนามรับรองสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2558
****************************
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ จัดการศึกษาวิชาชีพ
โครงการยํอย / กิจกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาพณิชยกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
จัดการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล, งานทวิภาคี, ฝ่ายวิชาการ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน 400 คน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จานวน 102 คน ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ จานวน 40 คน
4.2 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง จานวน 250 คน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จานวน 200 คน
4.3 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระบบทางไกล จานวน 433 คน
4.5 นักศึกษาได๎รับความรู๎ทั้งด๎านวิชาการ สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณภาพมาตรฐานที่
กาหนดไว๎ในหลักสูตรฯ
4.6 เพื่อให๎นักศึกษามีคุณภาพจบหลักสูตรตามที่กาหนด
4.7 ครูและนักศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 นักศึกษาได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง
5.1.2 จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5.1.3 ครูและนักศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
5.1.4 บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ ที่ตั้งไว๎
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน - บาท
6. คําใช๎จําย
ที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการยํอย/กิจกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวช.
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวช.
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
การจัดการศึกษาระดับ ปวส.
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง
การจัดการศึกษาระดับ ปวส.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการ
สอนและประเมินผล
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบ
ทวิภาคี
รวมเงิน

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ

รวม

195,412.50 195,412.50
26,188.00

26,188.00

17,488.00

17,488.00

175,652.82 175,652.82
92,241.00

92,241.00

13,490.00

13,490.00

49,910.00

49,910.00

570,382.32 570,382.32
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8.1 ผลผลิต
8.1.1 นักศึกษาทุกระดับชั้นมีความรู๎ตามที่หลักสูตรกาหนดไว๎
8.1.2 นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาเกษตรกรรม มีความรู๎และทักษะตามที่ หลักสูตรกาหนดไว๎
8.1.3 นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาพาณิชยกรรม มีความรู๎และทักษะตามที่ หลักสูตรกาหนดไว๎
8.1.4 นักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมงมีความรู๎ตามที่หลักสูตรกาหนดไว๎
8.1.5 นักศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู๎ตามที่หลักสูตรกาหนดไว๎
8.1.6 นักศึกษาระบบทางไกลและระบบเทียบโอนฯ จบการศึกษาร๎อยละ 80
8.1.7 ครูและนักศึกษาได๎รับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพร๎อยละ 95
8.2 ผลลัพธ์
นักศึกษาผํานการประเมินผลรายวิชา ร๎อยละ 95 และสาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่
กาหนด ร๎อยละ 95 และนักศึกษาผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมนักศึกษา
โครงการยํอย / กิจกรรม
สํงเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
คุณธรรมนาความรู๎สูํการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
งานปกครอง
ฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมของลูกเสือ
พัฒนาหอพักโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รักษาพยาบาลเบือ้ งต๎น
พัฒนาห๎องพยาบาล
ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , หัวหน๎างานกิจกรรม, หัวหน๎างานปกครอง,
งานสวัสดิการหอพักฯ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 พัฒนาสมาชิก อกท. หนํวยนครราชสีมา จานวน 700 คน
4.2 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สาหรับนักเรียน – นักศึกษา 1,000 คน
ครู – อาจารย์ 77 คน เจ๎าหน๎าที่และคนงาน 33 คน
4.3 นักเรียนนักศึกษาอยูํในระเบียบวินัยที่กาหนดไว๎ รวม 650 คน
4.4 นักศึกษาชั้น ปวช.1 ทุกคน ได๎เข๎าโครงการฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยูํคําย
พักแรม
4.5 หอพักนักศึกษามีอุปกรณ์กีฬาใช๎ทากิจกรรม
4.6 ให๎บริการปฐมพยาบาลแกํครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา
4.7 นักเรียน นักศึกษา เข๎ารับการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมแล๎วไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80
4.8 มีครุภัณฑ์ประจาห๎องพยาบาล
4.9 ได๎แผนงาน / โครงการงานตํางๆ ภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4.10 ได๎บันทึกงานตํางๆ ภายในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
4.11 ซํอมแซมหอพักโครงการปฏิรูปฯ ให๎มีประสิทธิภาพ
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4.12 ปรับปรุงดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ของหอพักโครงการปฏิรูปฯ ให๎สวยงาม
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1 สามารถจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับหนํวย และนานักศึกษาตัวแทนเข๎ารํวมกิจกรรม
ในระดับภาค และระดับชาติ ครบถ๎วนทุกกิจกรรม
5.2 นักศึกษาสมาชิก อกท. หนํวยนครราชสีมา สามารถสร๎างชื่อเสียงในกิจกรรมทั้งระดับหนํวย
ระดับภาค และระดับชาติได๎อยํางตํอเนื่อ ง
5.3 จัดกิจกรรมครอบคลุมด๎านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการบริการชุมชน
5.4 สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได๎ทั้งหมด 30 กิจกรรม
5.5 นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 75 – 80
5.6 นักศึกษาทุกคนอยูํในระเบียบวินัยและมีความประพฤติเรียบร๎อย
5.7 งานทุกงานในฝ่ายจัดทาแผนปฏิบัติงานและรายงานผลครบทุกทุกฝ่ายทุกกิจกรรม
5.8 ได๎รับการจัดสรรวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาระบบงานของฝ่ายพัฒนา ฯ
5.11 นักศึกษา ปวช. 1 ทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม
5.13 นักศึกษาได๎ตรวจสุขภาพปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. คําใช๎จําย
ที่

โครงการยํอย/กิจกรรม

1 สํงเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
2 คุณธรรมนาความรู๎สกูํ ารอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
งานปกครอง

3
4 ฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยูํคาํ ยพัก
5

แรมของลูกเสือ
พัฒนางานหอพักโครงการปฏิรูปการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิต
รักษาพยาบาลเบือ้ งต๎น

6
7 พัฒนาห๎องพยาบาล
8 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
9 พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
รวมเงิน

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
346,527.35

รวม
346,527.35

81,205.00

81,205.00

360.00

360.00

19,610.50

19,610.50

36,162.99

36,162.99

22,212.96
506,078.80

22,212.96
506,078.80

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
7.1 การจัดกิจกรรมบางอยํางเชํน ประชุมวิชาการ อกท. ระดับหนํวยไมํสามารถจัดได๎ครบตาม
จานวนวัน และจานวนกิจกรรมที่เหมาะสม เนื่องจากต๎องใช๎งบประมาณสูงมาก
7.2 กิจกรรมบางอยํางซับซ๎อนหรือจาเป็นต๎องใช๎เวลาบางสํวนของกิจกรรมการเรียน
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลลัพธ์
8.1.1 นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการตํางๆ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
8.1.2 นักศึกษาสมาชิก อกท. สามารถสร๎างชื่อเสียงแกํวิทยาลัยฯ ในงานประชุมวิชาการทั้งระดับ
ภาคและระดับชาติ
8.1.3 จัดกิจกรรมครอบคลุมด๎านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสถาบันสาคัญของชาติ
โดยมีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ 75 – 80
8.1.4 นักศึกษารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายในเพื่อให๎นักศึกษาเกิดความสามัคคีและมีน้าใจ
เป็นนักกีฬา
8.1.5 นักเรียนชั้น ปวช.1 ได๎รํวมกิจกรรมฝึกอบรมการเดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมครบทุกคน
8.1.6 งานของฝ่ายพัฒนาทุกงานสามารถจัดทากิจกรรมตํางๆ ที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
8.1.7 นักศึกษาได๎รับการตรวจสุขภาพอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ แนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
โครงการยํอย / กิจกรรม
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาฯ
พิธมี อบใบประกาศนียบัตรและเกียรติคุณแกํผู๎สาเร็จการศึกษา
เปิดบ๎านรับครูแนะแนว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฯ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
พัฒนาระบบกองทุนเพื่อการศึกษา
พัฒนาศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา V – cop.net
ติดตามผู๎สาเร็จการศึกษาฯ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคํายคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
เยี่ยมบ๎านลูกศิษย์
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสุกัญญา ใจฝั้น
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 นักศึกษา 1,200 คน ได๎รับการบริการด๎านการแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา
4.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการกากับดูแลชํวยเหลือ ให๎บริการขําวสารข๎อมูลด๎านการศึกษา การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาทั้งด๎านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการสร๎างสายใย
สัมพันธ์ระหวํางครูและศิษย์
4.3 พัฒนาการปฏิบัติงานด๎านบริการกู๎ยืมเงินตามโครงการกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา
4.4 พัฒนางานด๎านการติดตามผล และประเมินผลสาเร็จการศึกษาให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
และเรียบร๎อยสมบูรณ์
4.5 พัฒนางานเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎เป็นไปอยํางมีระบบที่ชัดเจน
4.6 พัฒนาประสิทธิภาพการรายงานข๎อมูลให๎เป็นไปได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง
4.7 ชํวยให๎นักเรียน/นักศึกษาปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม และศึกษาในสถาบันแหํงนี้อยํางมี
ความสุข
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 ผลิตสื่อสาหรับแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เชํน วิดีทัศน์ Power Point โปสเตอร์
แผํนพับ สปอตโฆษณา ป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ คูํมือนักศึกษาในการปฐมนิเทศ และ
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ปัจฉิมนิเทศ
5.1.2 ให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาด๎านปัญหาการเรียนและการปรับตัวในปัญหาและสถานการณ์
ตําง ๆ อยํางทั่วถึง
5.1.3 ครูที่ปรึกษาสามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลประวัติพ้นื ฐานของนักศึกษาได๎ครบทุกคน
5.1.4 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข๎ารํวมพิธรี ับใบประกาศนียบัตร
5.1.5 นักศึกษาใหมํทราบละเอียดของฝ่ายงานตํางๆ ที่จาเป็นอยํางครบถ๎วน
5.1.6 นักศึกษาได๎ทราบแนวทางการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต๎อง
5.1.7 นักศึกษาที่ได๎ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เป็นแรงจูงใจในการเข๎าศึกษาในวิทยาลัยฯ
5.1.8 ดาเนินการจัดหาทุนการศึกษาจากบุคคล หนํวยงานให๎แกํนักศึกษาได๎ ครบจานวนผู๎ขอกู๎ยืม
และดาเนินการกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได๎เพียงพอและทันเวลา
5.1.9 จัดทารายงานข๎อมูลผํานระบบ V – cop.net ให๎เป็นปัจจุบัน
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. คําใช๎จําย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการยํอย/กิจกรรม
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาฯ
พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
เปิดบ๎านรับครูแนะแนว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
พัฒนาระบบงานกองทุนเพื่อการศึกษา
และการจัดหาทุนการศึกษา
พัฒนางานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (V –
cop.net)
ติดตามผู๎สาเร็จการศึกษาฯ

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคํายคุณธรรม
9 จริยธรรมและศึกษา ดูงานสถาน
ประกอบการฯ
10 เยี่ยมบ๎านลูกศิษย์

รวมเงิน

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ
35,320.00
12,010.00
72,861.00
1,750.00
-

รวม
35,320.00
12,010.00
72,861.00
1,750.00
-

1,140.00

1,140.00

-

-

4,333.50

4,333.50

36,000.00

36,000.00

163,414.50

163,414.50
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7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
7.1 การแนะแนวการศึกษาสัญจรไมํสามารถทาได๎อยํางทั่วถึง เนื่องจากกิจกรรมอื่นๆ มีมาก
และจานวนโรงเรือนคํอนข๎างมาก
7.2 นักศึกษาให๎ความสนใจในการประกาศขําวสารของการให๎คาปรึกษาและการสอนซํอมเสริมไมํมาก
เทําที่ควร
7.3 ปัญหาเรื่องพาหนะในการเดินทางเนื่องจากวิทยาลัยฯ มีภารกิจด๎านตํางๆ จานวนมาก เชํน การ
จัดการเรียนทางไกล เทียบโอนประสบการณ์ การแนะแนวสัญจร และอื่นๆ ทาให๎ออกเยี่ยม
บ๎านลูกศิษย์ได๎น๎อย
7.4 กิจกรรมบางสํวนของโครงการไมํสามารถดาเนินการได๎เนื่องจากติดภารกิจ และกิจกรรมจาก
ภายนอกมีจานวนมาก ทาให๎ในบางสัปดาห์ต๎องใช๎กิจกรรมอื่นๆ ครูอาจารย์ผู๎ทาหน๎าที่ครูที่ปรึกษา
จึงไมํสามารถให๎เวลากับนักศึกษาได๎อยํางเต็มที่
7.5 นักศึกษาที่แจ๎งความประสงค์รับประกาศนียบัตรไว๎ลํวงหน๎า บางสํวนไมํสามารถมารํวมงานได๎
เนื่องจากสถานการณ์ด๎านการทางานและการศึกษาตํอ ทาให๎พิธีการไมํสมภาคภูมิเทําที่ควร
และการจัดกิจกรรมตรงกับปิดภาคเรียนทาให๎นักศึกษาปัจจุบันไมํเห็นพิธีดังกลําวอยํางทั่วถึง
7.6 สภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งนี้เพราะเป็นชํวงฤดูฝนทาให๎การเดินทางเข๎าหอพักกับสถานที่อบรมทาได๎
ลาบาก
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 จานวนนักศึกษาใหมํที่เข๎าศึกษาตํอในปีการศึกษา 2558 มีจานวนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว๎
8.1.2 วิทยาลัยสามารถติดตํอสื่อสารและประสานงานกับผู๎ปกครองได๎อยํางรวดเร็ว ทั่วถึง และ
เก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาของนักศึกษาได๎อยํางครบถ๎วน
8.1.3 นักศึกษาเข๎ารํวมพิธรี ับประกาศนียบัตรมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดให๎
และผลการประเมินการจัดกิจกรรมทุกด๎านอยูํในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และนักศึกษามีความ
ประสงค์ให๎จัดกิจกรรมนี้ตํอเนื่องทุกปีในวิทยาลัย
8.1.4 นักศึกษาผู๎เข๎ารับการปฐมนิเทศ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการศึกษาดูงาน สถาน
ประกอบการซึ่งจัดดาเนินการตํอเนื่อง สร๎างความประทับใจแกํนักศึกษา ซึ่งผลการ
ประเมินการจัดทุกๆ ด๎าน อยูํในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
8.2 ผลลัพธ์
วิทยาลัยได๎รับนักศึกษาตรงตามเป้าหมายและนักศึกษาใหมํและเกําได๎มีสํวนรํวมในการแนะแนว
การศึกษาตํออยํางทั่วถึง
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ
โครงการยํอย – กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขําย
อบรมการใช๎อินเตอร์เน็ตนักศึกษา
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ
การพัฒนาสารสนเทศในห๎องสมุด
บริการด๎านเอกสารการพิมพ์
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ ศูนย์วิทยบริการ นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 พัฒนาและขยายเครือขํายข๎อมูลด๎วยสัญญาณ ให๎ครอบคลุมพื้นที่ในองค์กร หนํวยงานหรือ
แผนกงานตํางๆ ได๎ใช๎เครือขํายอยํางสะดวกและทั่วถึง
4.2 นักเรียนนักศึกษา ปวช. 1 และนักศึกษา ปวส. 1 จานวน 300 คน มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การใช๎อินเทอร์เน็ตสืบค๎นข๎อมูลประกอบการศึกษาและการดารงชีวิตประจาวัน
4.3 ครูอาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปเพิ่มขึน้ อยํางน๎อย
3 โปรแกรม
4.4 มีหนังสือพิมพ์ให๎บริการ 6 ชื่อเรื่อง วารสาร 19 ชื่อเรือ่ ง หนังสือใหมํ 150 ชื่อเรื่องและมี
วัสดุซอํ มแซมหนังสือ
4.5 ให๎บริการด๎านเอกสารการพิมพ์แกํบุคลากรของวิทยาลัยฯ อยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์
4.6 มีที่จอดยานพาหนะ 1 ที่ สาหรับผู๎มาใช๎บริการศูนย์วิทยบริการ
4.7 เพิม่ ประสิทธิภาพผู๎ใช๎เครือขํายข๎อมูลในองค์กร ซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎ใช๎เครือขํายข๎อมูล ได๎เรียน
การ ใช๎เครือขํายข๎อมูลและค๎นคว๎าหาความรู๎ที่มีผลตอการดารงชีวิตและการเรียนการสอน
อยํางทั่วถึง
4.8 นักศึกษาได๎เรียนรู๎การใช๎อินเตอร์เน็ต การใช๎อีเมล์ และการใช๎อีเลิร์นนิ่ง อยํางถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพในการสืบค๎นข๎อมูล
4.9 บุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปที่หลากหลายเพื่อ
นามาพัฒนาการเรียนการสอนตํอไป
4.10 ห๎องสมุดมีวัสดุตีพมิ พ์และไมํตีพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ สนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการได๎
อยํางเพียงพอและสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎อยํางรวดเร็ว
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4.11 งานเอกสารการพิมพ์ มีวัสดุสาหรับให๎บริการกิจกรรมตํางๆ อยํางเพียงพอและทั่วถึงตลอด
ปีงบประมาณ
4.12 มีสถานที่จอดยานพาหนะสาหรับให๎บริการผู๎ใช๎และผู๎ให๎บริการ ที่สะดวก ปลอดภั ย ป้องกัน
ได๎ทั้งฝนและแดด อยํางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการมาใช๎บริการ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 พัฒนาและขยายเครือขํายด๎วยสายสัญญาณ ให๎ครอบคลุมพื้นที่ในองค์กรหนํวยงานหรือ
แผนกงานตํางๆ ได๎ใช๎เครือขํายอยํางสะดวกและทั่วถึ ง
5.1.2 จัดอบรมการใช๎โปรแกรมสาเร็จรูปตํางๆ
5.1.3 ครูและเจ๎าหน๎าที่ได๎เรียนรู๎การใช๎โปรแกรม
5.1.4 ครูและเจ๎าหน๎าที่ได๎เรียนรู๎การจัดทาและเห็นประโยชน์ของเว็บไซต์
5.1.5 มีหนังสือพิมพ์ให๎บริการ 6 ชื่อเรื่อง ให๎บริการตลอดภาคเรียน มีวารสารใหมํ จานวน
19 ชือ่ เรื่อง และมีวัสดุซํอมแซมหนังสือตลอดภาคเรียน ได๎รับการจัดสรรหนังสือที่จัดซือ้
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จานวนมาก
5.1.6 มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่พร๎อมให๎บริการครู และกิจกรรมตํางๆ อยํางเพียงพอ
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. คําใช๎จําย
ที่
1
2
3

โครงการยํอย/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขํายฯ
อบรมการใช๎อินเตอร์เน็ตนักศึกษา

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
60,674.25
-

รวม
60,674.25
-

36,400.00

36,400.00

32,182.00
225,980.00
355,236.25

32,182.00
225,980.00
355,236.25

พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ
การพัฒนาสารสนเทศในห๎องสมุด

4
5 บริการด๎านเอกสารการพิมพ์
รวมเงิน

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
นักศึกษาบางสํวนไมํให๎ความสาคัญ ทาให๎การอบรมไมํเต็ม 100 %
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8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 วิทยาลัยฯ มีจุดสาหรับให๎บริการเครือขํายข๎อมูล เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึน้
8.1.2 นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ทุกคน มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎อินเทอร์เน็ต
สืบค๎นข๎อมูลประกอบการศึกษาและการดารงชีวิตประจาวัน
8.1.3 งานเอกสารการพิมพ์มีวัสดุสาหนับให๎บริการ ครู – อาจารย์ ลูกจ๎างประจาและ
ลูกจ๎างชั่วคราว
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู๎ความเข๎าใจในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในใน
การอาชีพได๎อยํางเหมาะสม
8.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎เรียนรู๎การใช๎อินเทอร์เน็ต การใช๎อีเมล์ และการใช๎อีเลิร์นนิ่ง
อยํางถูกวิธี และการค๎นหาข๎อมูลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และใช๎คอมพิวเตอร์อยํางถูกวิธี
เพื่อยืดอายุการใช๎งานคอมพิวเตอร์
8.2.3 มีหนังสือพิมพ์มาให๎บริการ 6 ชื่อเรื่อง วารสารใหมํ จานวน 19 ชื่อเรือ่ ง มีวัสดุซํอมแซม
หนังสืออยํางเพียงพอ และมีตาราวิชาการเพิ่มขึน้
8.2.4 งานเอกสารการพิมพ์มีวัสดุสาหรับให๎บริการกิจกรรมตํางๆ อยํางเพียงพอและทั่วถึงตลอด
ปีงบประมาณ
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ สร๎างเสริมปัญญาและพัฒนาวิชาชีพ
โครงการยํอย / กิจกรรม
สํงเสริมนักศึกษาไปฝึกอบรม ณ ตํางประเทศ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายชูพงษ์ ขุลาศรี , นายสนั่น มูลสาร
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 จัดสํงนักศึกษาชั้น ปวส. ไปฝึกงานฟาร์มปศุสัตว์ ณ ประเทศเดนมาร์ก จานวน 1 คน
4.2 นักศึกษาได๎รับคัดเลือกไปตํางประเทศตามจานวนโควตาที่ได๎รับ
4.3 มีแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนที่สมบูรณ์ 1 แปลง
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข๎ารํวมฝึกงานตํางประเทศสอบคัดเลือกตัวแทนวิทยาลัยฯ
5.1.2 ดาเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนและขยายผลแกํเกษตรกรผู๎สนใจ
5.1.3 แปลงเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ 1 แปลง
5.1.4 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให๎เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ 6. คําใช๎จําย
คําใช๎จําย
ที่
โครงการยํอย/กิจกรรม
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
รวม
สํงเสริมนักศึกษาไปฝึกอบรม
1
5,000.00
5,000.00
ณ ตํางประเทศ
2 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
12,600.00 12,600.00
รวมเงิน
5,000.00 12,600.00 17,600.00
7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
นักศึกษาสนใจเข๎ารํวมฝึกงานตํางประเทศมีปัญหาด๎านคําใช๎จํายและความปลอดภัย
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต

20
จัดทาแปลงปลูก และเลีย้ งสัตว์ตามโครงการชีววิถีได๎ครบครบสมบู รณ์
8.2 ผลลัพธ์
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการสามารถนาความรู๎และประสบการณ์ไปใช๎ในการประกอบอาชีพ ได๎
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการยํอย / กิจกรรม
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ ปวส.2
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา (V-net)
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายบุญเริ่ม บุญนิธิ นางสาววิรยา สีขาว
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน 1 ครั้ง
4.2 รับการตรวจประเมินภายในโดยหนํวยงานต๎นสังกัด 1 ครั้ง
4.3 จัดทารายงานการประเมินตนเอง จานวน 30 เลํม
4.4 จัดทาแผํนซีดีรายงานการประเมินตนเอง จานวน 50 แผํน เพื่อเผยแพรํไปยังหนํวยงานตํางๆ
ที่เกี่ยวข๎อง
4.5 การตรวจประเมินด๎านตํางๆ ผํานตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎
4.6 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาชั้น ปวช. 3 และนักศึกษาชั้น ปวส. 2 จานวน 1 ครั้ง
4.7 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา (V-net) นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 จัดทา SAR สํวนบุคคลของครูผู๎สอนทุกแผนกวิชา / จัดทา SAR ทุกแผนกวิชา
5.1.2 จัดทาเลํมรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ เผยแพรํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและ
เผยแพรํวิทยาลัยฯ ตํางๆ
5.1.3 ทาการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา ชั้น ปวช.3 ปวส. 2 ปีการศึกษา 2556
5.1.4 ดาเนินงานประกาศผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 ปวส. 2
5.1.5 จัดมอบใบวุฒิบัตรให๎แกํนักศึกษาที่ผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. คําใช๎จําย
ที่
1
2
3

โครงการยํอย/กิจกรรม
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3
และ ปวส.2
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด๎านอาชีวศึกษา (V-net)
รวมเงิน

คําตอบแทน

คําใช๎จําย
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
13,700.00

รวม
13,700.00

24,051.00

24,051.00

33,000.00

33,000.00

70,751.00

70,751.00

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
7.1 บางแผนกวิชาจัดทาเลํมรายงานแผนกวิชาเสร็จไมํทันตามกาหนดเวลาที่ตรวจประเมินภายใน
แผนกวิชา
7.2 นักศึกษาบางสํวนไมํได๎เข๎ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด๎านอาชีวศึกษา (V-net)
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 สรุป SAR ของแผนกวิชาและสถานศึกษา
8.1.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผํานการสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกคน
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 แผนกวิชาและวิทยาลัยฯ มีการประกันคุณภาพภายในและนาข๎อมูลไปใช๎ในการพัฒนาตํอไป
8.2.2 วิทยาลัยฯ มีความพร๎อมด๎านเอกสารสาหรับการตรวจประเมินของทุกหนํวยงาน
8.2.3 นักศึกษาเข๎ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จานวน 294 คน ร๎อยละ 86.73
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการบริการ บริหาร และการจัดการสถานศึกษา
โครงการยํอย/กิจกรรม
พัฒนางานบริหารทั่วไป
พัฒนางานทะเบียน
พัฒนางานการเงินและงานบัญชี
พัฒนาฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ
พัฒนางานแผนและงบประมาณ
พัฒนางานความรํวมมือ
พัฒนางานบุคลากรตามแนวปฏิรูปการเรียนรู๎
พัฒนางานศูนย์ข๎อมูลและสารสนเทศ
พัฒนาแผนกวิชา
ศึกษาดูงานของแผนกวิชา
จัดหาวัสดุสานักงาน
จัดหาครุภัณฑ์
จัดหาอุปกรณ์งานครัวการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
บริการวัสดุเชือ้ เพลิงและหลํอลื่น
ซํอมแซมยานพาหนะซํอมแซมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์
จัดหาอุปกรณ์งานครัวการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ , ฝ่ายวิชาการ, งานทวิภาคี
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 การบริการ บริหาร และการจัดการ ของฝ่ายตําง ๆ 4 ฝ่าย แกํบุ คลากร และนักศึกษา จานวน
1,200 คน
4.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การบริการ บริหาร และการจัดการ ของฝ่ายตําง ๆ 4 ฝ่าย แกํบุคลากร และนักศึกษาเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 จัดทาหนังสือราชการ บันทึกข๎อความ ประกาศ คาสั่ง ตามที่วิทยาลัยฯ มอบหมาย
จัดทารายงานการประชุม จัดสํงข๎อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ e-office
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ติดตํอภารกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อแจ๎งขําวสารให๎บุคลากรทราบ
5.1.2 ครู นักศึกษา ได๎รับบริการสะดวกรวดเร็ว และทาให๎งานทะเบียนมีประสิทธิภาพมากขึน้
5.1.3 จัดทารายงานตํางๆ ตามเป้าหมายที่ตั้ งไว๎ในด๎านการเงิน
5.1.4 งานบัญชีและงานการเงิน
- จัดทาเอกสารประกอบการเบิกจําย ทะเบียนคุมตํางๆ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
- จัดทารายงานงบการเงิน รายงานบัญชี สํงหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทันตามกาหนดเวลา
5.1.4 ข๎าราชการครู ได๎รับการพัฒนาวิชาชีพ ได๎ศึกษาดูงานอยํางน๎อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
- บุคลากรได๎ไปศึกษาดูงานอยํางน๎อยคนละ 1 ครั้ง
- บุคลากรได๎รับการฝึกอบรมโปรแจคเบสและความรู๎เบือ้ งต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.1.5 ครูและนักศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ
5.1.6 งานวางแผนและงบประมาณได๎ดาเนินการตรวจ ตัดยอด การใช๎จํายเงินตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี จานวน 80 โครงการ และรายงานข๎อมูลตํางๆ รายงานข๎อมูลคําใช๎จําย
รายไตรมาส รายงานคําสาธารณูปโภค จัดทาคาขอรายการครุภัณฑ์และที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง ประจาปีงบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี /สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี
5.1.7 จัดหาครุภัณฑ์ได๎เพียงพอกับการใช๎งาน
5.1.8 จัดซือ้ วัสดุเชือ้ เพลิงและหลํอลื่นเพียงพอกับยานพาหนะที่ใช๎งานของวิทยาลัย
5.1.9 ซํอมบารุงครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ที่ชารุด และเสื่อมสภาพ ให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ
5.1.10 ซํอมรถยนต์ของวิทยาลัย ให๎ใช๎งานได๎อยํางเพียงพอ
5.1.11 ซํอมครุภัณฑ์ให๎กับหนํวยเบิกตํางๆ ให๎มีสภาพพร๎อมใช๎งาน
5.1.12 จัดการเข๎าคําย English camp
5.1.13 ให๎บริการรักษาพยาบาลเบือ้ งต๎นแกํครู นักศึกษา และเจ๎าหน๎าที่
5.1.14 แผนกวิชาได๎นานักศึกษาไปศึกษาดูงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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6. คําใช๎จําย
ที่

โครงการยํอย/กิจกรรม

1 พัฒนางานบริหารทั่วไป
2 พัฒนางานทะเบียน
3 พัฒนางานการเงินและพัฒนางาน
บัญชี
4 พัฒนาฝ่ายแผนงานและความ
รํวมมือ
5 พัฒนางานวางแผนและ
งบประมาณ
6 พัฒนางานความรํวมมือ
7 พัฒนางานบุคลากรตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู๎
8 พัฒนางานศูนย์ข๎อมูลและ
สารสนเทศ
9 พัฒนาแผนกวิชา
10 ศึกษาดูงาน
11 จัดหาวัสดุสานักงาน
12 จัดหาครุภัณฑ์
บริการวัสดุเชือ้ เพลิงและ
13
หลํอลื่น
14 ซํอมแซมยานพาหนะ
ซํอมแซมครุภัณฑ์และซํอม
15
ครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์
16 จัดหาอุปกรณ์งานครัวการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร
รวมเงินหน้านี้

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
75,390.00
138,642.85

รวม
75,390.00
138,642.85

41,290.00

41,290.00

-

-

7,197.00

7,197.00

-

-

70,600.00

70,600.00

-

-

44,700.00
402,826.00
895,106.90

44,700.00
402,826.00
895,106.90

562,447.99

562,447.99

478,304.21

478,304.21

88,633.15

88,633.15

19,260.00

19,260.00

2,824,398.10

2,824,398.10
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7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
7.1 การให๎บริการอาจเกิดการลําช๎าเพราะมีเจ๎าหน๎าที่ประจาสานักงานน๎อย
7.2 การจัดทาบัญชี ลําช๎าเนื่องจากต๎องรอเอกสารในการดาเนินงาน
7.3 ข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษาขาดการรายงานข๎อมูลเกี่ยวกับการไปราชการหรือการ
เข๎ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
7.4 การจัดสํงข๎อมูลการสรุปผลโครงการของงานตําง ๆ ไมํตรงตามแผนที่กาหนด
7.5 ราคาน้ามันคํอนข๎างแพง ทาให๎ไมํตรงกับงบประมาณที่ประมาณการเอาไว๎
7.6 การดาเนินการจัดซือ้ วัสดุอะไหลํในการซํอมรถแทรกเตอร์ช๎า วัสดุอะไหลํบางอยํางหาซือ้ ยาก
ต๎องใช๎เวลาในการซํอมบารุง
7.7 ยานพาหนะสาหรับใช๎ศึกษาดูงานไมํเพียงพอ และมีสภาพเกํา
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.1.1 ฝ่ายตําง ๆ สามารถให๎บริการ ครู และนักศึกษา อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่
กาหนด
8.1.2 บริการครู – อาจารย์ จานวน 77 คน บริการนักเรียนนักศึกษา 1,000 คน และจัดทา
ใบ รบ.และออกบัตรนักศึกษา
8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 จัดทารายงาน GPA + PR ทันตามกาหนดเวลา จัดทาใบ รบ. และ ใบ รบ.2 ถูกต๎อง
ทันเวลา , ติดตํอประสานงานกับผู๎ปกครองได๎อยํางทั่วถึง , จัดทาประวัตินักเรียนนักศึกษา
ได๎ถูกต๎องครบถ๎วนเป็นปัจจุบัน
8.2.2 ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาในวิชาชีพหรือหน๎าที่ที่
รับผิดชอบในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาตํอ ไมํน๎อยกวํา
20 ชั่วโมงตํอคนตํอปี
8.2.3 งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผลปฏิบัติได๎อยํางมีคุณภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
8.2.4 การรายงานข๎อมูลและสรุปผล ได๎ครบถ๎วน
8.2.5 การใช๎งานของรถยนต์ ครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์และเครื่องทุํนแรงฟาร์ม มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัยตํอผู๎ใช๎
8.2.6 นักเรียน นักศึกษา มีความรู๎และประสบการณ์เพิ่มมากขึน้
8.2.7 ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการของฝ่ายตําง ๆ
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8.2.8 นักศึกษามีความสามัคคีในการปฏิบัติงานรํวมกัน
8.2.9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
8.2.10 นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎และประสบการณ์วิชาชีพ
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1.

2.
3.
4.

5.

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
ชื่อโครงการ สร๎างเครือขํายความสัมพันธ์กับชุมชน
โครงการยํอย/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ยุคใหมํใสํใจชุมชน, สร๎างเครือขําย MOU กับหนํวยงานภายนอก
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางบุญรัตน์ กาฬกาญจน์, นายชูพงษ์ ขุลาศรี
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
เป้าหมาย
4.1 บุคลากรจานวน 133 คน และนักศึกษา 1,000 คน ได๎มีสํวนรํวมในการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา
4.2 ประชาชนในทุกอาเภอของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ รู๎จักวิทยาลัยฯ มากขึน้
4.3 สามารถดาเนินการประชาสัมพันธ์ให๎แกํนักเรียนในโรงเรียนตําง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาได๎
รูจ๎ ักวิทยาลัย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการรับสมัครนักเรียนเข๎าศึกษาตํอ
4.4 สามารถจัดทาเครือขําย MOU กับหนํวยงานภายนอกและสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว๎
4.5 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย ทีมงานสามารถนาไปใช๎ได๎งําย เชํน
แผํนพับ โปสเตอร์ บอร์ดสาเร็จรูป และวีดิทัศน์ และการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ รวมทั้ง
การปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.6 พัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการประสานสัมพันธ์กับชุมชน หนํวยงานตําง ๆ
มากยิ่งขึน้
4.7 ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดใกล๎เคียง หนํวยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจตํางๆ ได๎
รู๎จักวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึน้
4.8 วิทยาลัยฯ ได๎ตอบสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และฝึกนักศึกษา
ให๎มีประสบการณ์ในการให๎บริการแกํสังคม เกิดจิตสานึกที่ดีตํอชุมชน
4.9 หนํวยงานภายนอกและสถานศึกษาที่เข๎ารํวมจัดทาเครือขําย MOU กับวิทยาลัยฯ เพื่อให๎
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษาแกํโรงเรีย นตํางๆ โดยการแนะแนวและนิทรรศการ
5.1.2 จัดทาแผํนพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ จานวน 1,000 แผํน
5.1.3 บริการซํอมโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยฯ ให๎มีการใช๎งานได๎ตามปกติ
5.1.4 วิทยาลัยฯ ได๎จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(ตํอเนื่อง) โดยได๎จัดทา MOU รํวมกับหนํวยงานและสถานประกอบการจานวน 10 สถาน
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ประกอบการเพื่อให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข๎ารับการฝึกอาชีพ
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. คําใช๎จําย
ที่
1
2

โครงการยํอย/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ยุคใหมํใสํใจชุมชน
สร๎างเครือขําย MOU
รวมเงิน

คําตอบแทน

คําใช๎จําย
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
41,064.00
41,064.00

รวม
41,064.00
41,064.00

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
จานวนลาโพง และอุปกรณ์เครื่องเสียงยังมีประสิทธิภาพน๎อยและระบบโทรศัพท์ประจางานตํางๆ
ต๎องปรับปรุงตํอไป
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตํางๆ ผสมผสานกันระหวํางการแนะแนวอาชีพ การจัดแทรกเตอร์
ทัวร์ การสาธิตอาชีพ และการจัดทาสื่อที่ทันสมัย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพรํทาให๎ชื่อเสียง
ของวิทยาลัยเป็นที่รู๎จักมากขึน้
8.2 ผลลัพธ์
สามารถพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรการประชาสัมพันธ์โดยใช๎การฝึกฝน
นักศึกษาองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หนํวยนครราชสีมา ให๎มีสํวนรํวม
ในการประชาสัมพันธ์เป็นการฝึกบุคลิกภาพของนักศึกษาได๎อีกทางหนึ่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของผู๎พบเห็น
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1.

2.
3.
4.

5.

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
ชื่อโครงการ พัฒนางานอาคารสถานที่
โครงการยํอย/กิจกรรม
พัฒนางานอาคารสถานที่
ปรับปรุงห๎องพักแผนกวิชาประมง
ปรังปรุงห๎องปฏิบัติการไวน์
ดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
ผู๎รับผิดชอบโครงการ งานอาคารสถานที่ นายมนตรี ศรีสุระ , นางสมพร ไชยนาพงษ์
นายคาจันทร์ ชาญชิต
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
เป้าหมาย
4.1 ดูแลซํอมบารุงอาคาร บ๎านพักนักศึกษา และบ๎านพักครู 66 หลัง
4.2 ดูแลถนนภายในวิทยาลัยจานวน 7 กิโลเมตร
4.3 ปรับปรุงห๎องพักแผนกวิชาประมง ให๎มีประสิทธิภาพ
4.4 ดูแลระบบประปาภายในวิทยาลัยและบ๎านพักจานวน 66 หลัง
4.5 ซํอมบารุงอาคารเอนกประสงค์เพื่อความสะดวกตํอการใช๎งานและจัดกิจกรรมตํางๆ
4.6 ดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ ดูสวยงาม
4.7 ดูแลซํอมแซมอาคาร และบ๎านพักข๎าราชการ ให๎ใช๎การได๎ดี
4.8 ดูแล ถนน ภายในวิทยาลัยฯ ให๎มีสภาพดีสามารถใช๎การได๎ตลอดทั้งปี
4.9 ดูแล บารุงรักษา ซํอมแซม ระบบประปาให๎ใช๎การได๎ดีและผลิตน้าประปาให๎มีคุณภาพดี
4.10 ดูแล บารุงรักษา ซํอมแซม ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ ให๎ใช๎การได๎ดี ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์มาใช๎แบบประหยัดพลังงาน
4.11 สภาพภูมิทัศน์ และบริเวณ ภายในวิทยาลัยฯ มีความสวยงาม สะอาดอยูํเสมอ
4.12 ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4.13 มีระบบการระบายน้าที่ดี และลดปัญหาน้าทํวมขังตามบริเวณตําง ๆ
4.14 ปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ ให๎มีความสะอาด สวยงาม
ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 สภาพอาคารและสถานที่ของวิทยาลัยฯ ใช๎การได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 ระบบน้า และระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ ใช๎การได๎อยํางดี
5.1.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คือระบบน้าประปา
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
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5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. คําใช๎จําย
ที่
1
2
3
4

โครงการยํอย/กิจกรรม
พัฒนางานอาคารสถานที่
ปรับปรุงห๎องพักแผนกวิชาประมง
ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการไวน์
ดูแลภูมิทัศน์ภายในวิยาลัยฯ
รวมเงิน

คําตอบแทน

คําใช๎จําย
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
รวม
620,467.42 620,467.42
9,917.29
9,917.29
17,878.63 17,878.63
648,263.34 648,263.34

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
ขาดแรงงานที่ตรงกับสายงาน การปฏิบัติงานคํอนข๎างลําช๎า เพราะปริมาณงานมีมากกวํา
ผู๎ปฏิบัติงาน
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต บริการซํอมตามรายการขอซํอมได๎ร๎อยละ 80
8.2 ผลลัพธ์ วิทยาลัยฯ มีสภาพโดยทั่วไปดี นําอยูํอาศัย และเหมาะในการนาไปใช๎ในการจัดการเรียน
การสอนอยํางเหมาะสมที่สุด
8.3 ทาให๎สภาพภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดสวยงาม

32

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มสัตวศาสตร์
โครงการยํอย / กิจกรรม
ผลิตโคนม
ผลิตกวาง
เลีย้ งแพะแกะ
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 โคนม จานวน 30 ตัว โคเนื้อ 30 ตัว โคขุน 10 ตัว
4.2 น้านมดิบ จานวน 30,000 กิโลกรัม
4.3 ผลิตกวาง 40 ตัว
4.4 ลูกแพะ จานวน 20 ตัว และงานวิจัยโครงการด๎านแพะแกะ จานวน 1 เรื่อง
4.5 แพะพํอพันธุ์ 1 ตัว แมํพันธุ์ 10 ตัว
4.6 ปรับปรุงโรงเรือนสัตว์ปีก 1 โรงเรือน โรงเรือนไกํเนื้อ 3 โรงเรือน
4.7 นักศึกษาได๎รับความรู๎ ประสบการณ์และทักษะในการเลีย้ งสัตว์
4.8 เป็นฟาร์มตัวอยํางทางการศึกษา และฟาร์มสาธิต เป็นสถานที่ฝึกทักษะสาหรับนักศึกษา
และผลิตวัตถุดิบ
4.9 งานวิจัยและโครงการทางด๎านโคนม 4 เรื่อง
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 น้านมดิบ 19,725 กิโลกรัม เป็นเงิน 314,609.67 บาท
5.1.2 ผลิตกวาง 31 ตัว
5.1.3 แพะพํอพันธุ์ 1 ตัว แมํพันธุ์ 10 ตัว
5.1.4 ลูกแพะ 9 ตัว
5.1.5 ไกํไขํพันธุซ์ ีพีบราวน์ 300 ตัว
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5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต
โครงการผลิตโคนม – โคเนื้อ มีรายได๎ 314,609.67 บาท
โครงการผลิตไกํ มีรายได๎ 18,090 บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ
5.3.1 ผลผลิตคงเหลือโครงการผลิตโคนม – โคเนื้อ
โคนม จานวน 25 ตัว
มูลคํา 1,000,000 บาท
โคเนื้อ จานวน 32 ตัว
มูลคํา 960,000 บาท
กวาง จานวน 31 ตัว
มูลคํา 155,000 บาท
แพะพํอพันธุ์ 1 ตัว
มูลคํา 4,000 บาท
แพะแมํพันธุ์ 17 ตัว ลูกแพะ 2 ตัว มูลคํา 35,000 บาท
ไกํไขํพันธุ์ซีพีบราวน์ 283 ตัว มูลคํา 65,090 บาท
รวมมูลคําผลิตผลคงเหลืองานฟาร์มสัตวศาสตร์ 2,219,090 บาท
6. คําใช๎จําย
คําใช๎จําย
ที่
โครงการยํอย/กิจกรรม
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
รวม
1 ผลิตโคนม-โคเนื้อ
388,370.98 388,370.98
2 การผลิตกวาง
3 เลีย้ งแพะและแกะ
4 เลีย้ งไกํไขํ
157,838.00 157,838.00
รวมเงิน
546,208.98 546,208.98
7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
7.1 ขาดแคลนอาหารหยาบในชํวงฤดูแล๎ง, โคนมให๎ผลผลิตคํอนข๎างน๎อย (ใช๎ฝึกปฏิบัติ, การจัดการ
เรียนการสอน)
7.2 มีสุนัขเข๎ามากัดกวาง ขาดอาหารหยาบในฤดูแล๎ง
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
การเลีย้ งโคนม – โคเนื้อ , กวาง , แพะ และไกํไขํ ที่มีประสิทธิภาพสร๎างรายได๎ให๎กับ
สถานศึกษา
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8.2 ผลลัพธ์
8.2.1 เป็นแหลํงฝึกปฏิบัติทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา 400 คน , งานวิจัยและ
โครงการของนักศึกษา
8.2.1 นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการในการเลีย้ งกวาง ,เลีย้ งแพะแกะ
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มประมง
โครงการยํอย / กิจกรรม
ผลิตสัตว์น้า
ปรับปรุงโรงเพาะฟัก
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ แผนกวิชาประมง
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
4.1 นักศึกษาร๎อยละ 90 มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
4.2 เป็นแหลํงศึกษาดูงานให๎กับนักศึกษาและผู๎สนใจ
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
5.1.1 นักศึกษาทาโครงการเลีย้ งสัตว์น้า
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต
- รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน 8,060 บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ
พํอ – แมํ พันธุป์ ลานิลและปลาดุก
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6. คําใช๎จําย
ที่

โครงการยํอย/กิจกรรม

1 การผลิตสัตว์นา้
2 ปรับปรุงโรงเพาะฟัก
รวมทั้งสิ้น

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
29,995.00
29,995.00

รวม
29,995.00
29,995.00

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
ขาดแรงงานในการดูแลอยํางตํอเนื่อง
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
จาหนํายปลามีรายได๎ 8,060 บาท
8.2 ผลลัพธ์
นักศึกษาได๎รับความรู๎ในด๎านทักษะการเลีย้ งปลา และสร๎างรายได๎ให๎กับนักศึกษาและแผนกวิชา
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ แปรรูปผลิตผลเกษตร
ผู๎รับผิดชอบโครงการ นางสมนึก เทือกชัยคา
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
เป้าหมาย
4.1 นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรม
4.2 นักศึกษา มีทักษะความรู๎ในด๎านผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม๎
4.3 นักศึกษา สามารถวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์ได๎
4.4 สามารถจัดทาบัญชีรายรับ – รายจําย และสรุปรายรับ – รายจําย ได๎
4.5 นักศึกษาใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
ไวน์องุํนใช๎ในราชการ 200 ขวด ๆ ละ 100 บาท รวม 20,000 บาท
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต 8,400 บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ ไวน์องุํน 300 ขวด มูลคํา 30,000 บาท
6. คําใช๎จําย
คําใช๎จําย
ที่
โครงการยํอย/กิจกรรม
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
1 แปรรูปผลิตผลเกษตร
30,834.33
30,834.33
รวมเงิน

รวม
30,834.33
30,834.33

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
8.2 ผลลัพธ์
นักเรียนนักศึกษา ได๎รับความรู๎และประสบการณ์ในการแปรรูปผลผลิตและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ งานฟาร์มธุรกิจ
โครงการยํอย / กิจกรรม
รับจ๎างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ นายเรวัตต์ จันทวิญญูรักษ์
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
ให๎บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุข์ ๎าวโพด 1,000 ตัน
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
ให๎บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุข์ ๎าวโพดกับบริษัทเอกชนหลายแหํง
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต
การรับจ๎างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุอ์ ยูํระหวํางการดาเนินงาน
6. คําใช๎จําย
ที่
1

โครงการยํอย/กิจกรรม

คําตอบแทน

รับจ๎างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
รวมเงิน

-

คําใช๎จําย
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

รวม
-

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
7.2 ผู๎มาจ๎างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ไมํมีความแนํนอนในเรื่องวันเวลาที่สํงและจานวนวัตถุดิบเข๎า
โรงงาน
7.3 วัตถุดิบของบริษัทที่มาจ๎างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เสียหายมาก
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
ให๎บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุข์ ๎าวโพดกับบริษัทเอกชนหลายแหํง
8.2 ผลลัพธ์
เกษตรกรผู๎สนใจสามารถศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการทาฟาร์มธุรกิจได๎
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพและแก๎ไขปัญหาความยากจน
โครงการยํอย / กิจกรรม
ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการ งานฝึกอบรมและบริการวิชาชีพ นายวาทิต บัวแสง
3. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
4. เป้าหมาย
จัดฝึกอบรมอบรม 300 คน
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
รุ่นที่

ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม

1,2

จานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

พื้นที่เป้าหมาย

17-19 มิ.ย.2558

หลักสูตรการฝึกอบรม
การเพาะเห็ด
การขยายพันธุ์พืช

รร.บ้านใหม่สันติสุข ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด

62

3,4

23-25 มิ.ย.2558

การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่

รร.บ้านใหม่สาโรง ต.ลาดบัวขาว
อ.สีคิ้ว

63

5

2-3 ก.ค.2558

การแปรรูปผลิตผล
เกษตร

30

6

8-10 ก.ค. 2558

การเพาะเห็ด/ปุ๋ย
ชีวภาพ

อบต.มะเกลือใหม่ ต.มะเกลือ
ใหม่
อ.สูงเนิน
รร.บ้านกุดหัวช้าง ต.โนนค่า อ.สูง
เนิน

7

16-17 ก.ค. 2558

การแปรรูปผลิตผล
เกษตร

8

3-4 ก.ย. 2558

9

5-6 ส.ค.2558

10

19-21ส.ค.2558

สนง.เกษตรอ.เสิงสาง อ.เสิงสาง
รร.บ้านพนาหนองหิน ต.อรพิมพ์
อ.ครบุรี

การเพาะเห็ดฟางแบบ
กองเตี้ย และการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
การแปรรูปผลิตผล
เกษตร
สนง.เกษตร อ.ครบุรี อ.ครบุรี
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โรงเรีย นบ้านกุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์
และการปลูกผัก
อ.เสิงสาง
อินทรีย์ปลอดสารพิษ
รวม

42
38
40
30
38
343
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5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน - บาท
6. คําใช๎จําย
ที่

โครงการยํอย/กิจกรรม

1

ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะ
สั้น
รวมเงิน

คําใช๎จําย
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ

รวม
111,362.00
111,362.00

7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสํวนหนึ่งที่เป็นเยาวชนยังไมํมีความพร๎อมที่จะนาความรู๎ไปประกอบอาชีพ
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 ผลผลิต
ราษฎรผู๎ผํานการฝึกอบรม 343 คน
82 ผลลัพธ์
ผู๎ผํานการฝึกอบรมมีความรู๎ สามารถนาความรู๎ไปใช๎ในการประกอบอาชีพได๎
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู๎รับผิดชอบโครงการ งานวิจัยและพัฒนาฯ นางอุษา พรพงษ์
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
เป้าหมาย
4.1 ผลงานวิจัยของครูผู๎สอนและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 เรื่อง
4.2 ผลงานวิจัยของผู๎เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 34 เรื่อง (103 คน)
4.3 ผลงานวิจัยของผู๎เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส. ) จานวน 54 เรื่อง (108 คน)
4.4 ผลงานวิจัยของชุมชน เกษตรกร จานวน 2 เรือ่ ง
4.5 เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.6 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นั กศึกษา
4.7 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของเกษตรกรและชุมชนใน
ท๎องถิ่น ในการพัฒนาอาชีพอยํางยั่งยืน
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลงาน
สรุปผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประ ดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
1.ผู้เรียนระดับ ปวช. ประจาปีงบประมาณ 2557
จานวนผลงานทั้งหมด

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์

งานสร้างสรรค์

งานวิจัย

นักศึกษา ( คน)

จานวนผลงาน

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.1 สาขางานพืชศาสตร์
1.2 สาขางานสัตวศาสตร์
1.3 สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
1.4 สาขางานประมง

7
11
2
2

7
8
2

-

-

-

21
29
4
6

2.สาขาวิชาเครื่องกล
2.1 สาขางานยานยนต์

5

-

-

-

-

13

3.สาขาวิชาพณิชยการ
3.1 สาขางานการบัญชี
3.2 สาขางานการขาย

4
1

4
1
32 32

-

-

-

8
3

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

รวมทั้งหมด

84
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สรุปผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประ ดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
2.ผู๎เรียนระดับ ปวส. ประจาปีงบประมาณ 2557
จานวนผลงานทั้งหมด

โครงการ

สิ่งประดิษฐ์

งานสร้างสรรค์

งานวิจัย

นักศึกษา ( คน)

จานวนผลงาน

1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
1.1 สาขางานพืชสวน
1.2 สาขางานพืชไรํ

9
5

9
5

-

-

-

19
5

2.สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2.1 สาขางานการจัดการผลิตสัตว์

20 20 -

-

-
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3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3.1 สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์
3.2 สาขางานผลิตภัณฑ์พืช

7
-

7
-

-

-

-

7
-

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
4.1สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

2

2

-

-

-

2

5.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5.1 สาขางานการเพาะเลีย้ งน้าทั่วไป

1

1

-

-

-

2

6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุร กิจ
6.1 สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน

64 64 -

-

-

110

- - 108 108 -

-

-

181

ที่

สาขาวิชา/สาขางาน

7.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7.1 สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รวมทั้งหมด
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สรุปผลงานด้านนวัตกรรมและผลงานวิจัยของครู ประจาปีงบประมาณ 2557
1.ผลงานนวัตกรรม งานวิจัย ของครู /บุคลากรทางการศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
รวมทั้งสิน้ จานวน 111 ผลงาน

แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญฯ
แผนกวิชาบริหาร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาชํางกล
เกษตร
รวมทั้งหมด

จานวนครู (คน)
ประจา จ๎างสอน
14
14
3
11
13
2
2
3
1
3
4
61

10

รวม
14
17
11
15
1
4
7

จานวนผลงาน (เล่ม)
รวม
19
21
22
30
4
11
4

71

111

หมายเหตุ
นวัตกรรมของครู บุคลาการทางการศึกษา หมายรวมถึงแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน
5.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
5.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน 6. คําใช๎จําย
คําใช๎จําย
ที่
โครงการยํอย/กิจกรรม
คําตอบแทน คําใช๎สอย
คําวัสดุ
รวม
1 วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
44,669.00
44,669.00
44,669.00
รวมเงิน
44,669.00
7. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
8. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
-
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1.
2.
3.

4.

โครงการตามนโยบาย
ผู๎รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ,
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
เป้าหมาย
3.1 เพื่อดาเนินงานตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
3.2 เพื่อสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.3 เพื่อพัฒนาครู นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชนผู๎สนใจ
3.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
3.5 เพื่อพัฒนานักศึกษาให๎มีรายได๎และมีประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลงาน
- จัดฝึกอบรมอาชีพให๎กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
- ทาให๎เกิดอาชีพและการสร๎างรายได๎ให๎กับเกษตรกรผู๎ฝึกอบรม
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับนักเรียนนักศึกษา
- ปฏิบัติงานศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน จานวน 2 ศูนย์ อยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์
- มีการบริหารจัดการแก๎ไขปัญหาเบือ้ งต๎นของนักศึกษาที่ออกกลางคัน
- มีการจัดตั้งโครงการศูนย์บํมเพาะเพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษามีรายได๎
- มีการสํงเสริมนักศึกษาไปฝึกงานตํางประเทศ
4.2 รายได๎จากการจาหนํายผลผลิต เป็นเงิน - บาท
4.3 ผลผลิตคงเหลือ เป็นเงิน -
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5. คําใช๎จําย
ที่
โครงการ
1 ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
2 ยกระดับทวิภาคีงานทวิภาคี
3 ลดปัญหาการออกกลางคัน
4 Fix it center
5 ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
6 เตรียมความพร๎อมสูํอาเซียน
7 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
8 เตรียมความพร๎อมนักศึกษาฝึกงาน ณ ตํางประเทศ
9 แก๎ไขปัญหาความยากจน (สปก.)
10 ศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจ
11 อบรมผู๎สูงวัย
12 พัฒนารณรงค์หญ๎าแฝก
13 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
14 ชํวยเหลือคนพิการ
15 ผลิตและพัฒนาเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตครู
16 ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
รวมเงิน

จานวนเงิน
12,600.00
19,974.40
139,515.95
249,046.27
178,190.15
300,000.00
619,384.00
358,000.00
600,000.00
63,997.60
47,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
211,702.19
111,362.00
2,940,772.56

6. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้
6.1 ได๎รับงบประมาณปลายปีงบประมาณ ทาให๎ผลการดาเนินงานต๎องรีบเรํงและมีเวลาน๎อย
6.2 จัดซือ้ วัสดุได๎ลําช๎า เพราะงบประมาณได๎รับการจัดสรรปลายปีงบประมาณ
7. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
7.1 ผลผลิต
ทุกโครงการได๎ดาเนินงานได๎อยํางครบถ๎วนสมบูร ณ์
7.2 ผลลัพธ์
ได๎ดาเนินงานเสร็จเรียบร๎อยทุกโครงการ
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ภาคผนวก
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1
จัดการศึกษา ปวช. เกษตรกรรม
195,412.50 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
2
จัดการศึกษา ปวช. พณิชยกรรม
17,488.00 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
3
จัดการศึกษา ปวช. อุตสาหกรรม
26,188.00 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
4
จัดการศึกษา ปวส.เกษตรกรรม
175,652.82 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
5
จัดการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ
92,241.00 นางวันทนา บัวแสง
และแผนกวิชา
6
พัฒนางานหลักสูตรการเรียนการสอน
13,490.00 นางวันทนา บัวแสง
7
พัฒนางานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
49,910.00 นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
8
ศึกษาดูงานทวิภาคี
- นายอรรถพร ไชยนาพงษ์
9
รักษาพยาบาลเบือ้ งต๎น
- นางวิลัยลักษณ์ ไทยดี
10
พัฒนาห๎องพยาบาล
- นางวิลัยลักษณ์ ไทยดี
11
ตรวจสุขภาพนักศึกษา
- นางวิลัยลักษณ์ ไทยดี
12
พัฒนางานแนะแนว
35,320 นางสุกัญญา ใจฝั้น
13
พิธมี อบใบประกาศนียบัตรฯ
12,010 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
14
เปิดบ๎านรับครูแนะแนว
72,861 นางสุกัญญา ใจฝั้น
15
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1,750 นางสุกัญญา ใจฝั้น
16
ติดตามผู๎สาเร็จการศึกษา
4,333.50 นางสุกัญญา ใจฝั้น
17
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขํายศูนย์เทคโนโลยี
60,674.25 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
สารสนเทศ (ICT)
18
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการใช๎เทคโนโลยี
36,400 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
สารนสนเทศในงานอาชีพ
19
อบรมการใช๎อินเทอร์เน็ตนักศึกษา
- นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
20 การเตรียมความพร๎อมการบริการงาน
225,980 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
เอกสารการพิมพ์
รวมเงินหน้านี้
1,019,711.07
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
21
การพัฒนาสารสนเทศในห๎องสมุด
32,182.00 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
22 พัฒนางานบริหารทั่วไป
75,390.00 นางพรทิพย์ เทียบกลาง
23 พัฒนางานทะเบียน
138,642.85 นส.วิภาวดี ดวงสูงเดํน
24
พัฒนางานการเงินและการบัญชี
41,290.00 นางอรอุมา ต๎นดี
25 พัฒนาฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ
10,090.00 นายสนั่น มูลสาร
26 พัฒนางานวางแผนและงบประมาณ
7,197.00 นางรัศมิ์เกล๎า สืบทรัพย์
27
พัฒนางานความรํวมมือ
- นายชูพงษ์ ขุลาศรี
28 พัฒนาแผนกวิชาสัตวศาสตร์
- นายปริญญา หวังมั่น
29 พัฒนาห๎องเรียนภาษาอังกฤษ
- นางพลาภรณ์ ทมธิแสง
30 ศึกษาดูงานของแผนกวิชา
- แผนกวิชา
31
พัฒนาแผนกวิชา
44,700.00 แผนกวิชา
32 จัดหาวัสดุสานักงาน
402,826 งานพัสดุ
33 จัดหาครุภัณฑ์
895106.90 งานพัสดุ
34 จัดหาอุปกรณ์งานครัวฯ
19,260.00 นายอนุศิลป์ เทือกชัยคา
35 บริการวัสดุเชือ้ เพลิงและหลํอลื่น
562,447.99 งานพัสดุ
36 ซํอมแซมยานพาหนะ
478,304.21 งานพัสดุ
37 ซํอมแซมครุภัณฑ์
88,635.15 งานพัสดุ
38 ประชาสัมพันธ์ยุคใหมํใสํใจชุมชน
41,064.00 นางบุญรัตน์ กาฬกาญจน์
39 พัฒนางานอาคารสถานที่
620,467.42 นายมนตรี ศรีสุระ
40 ปรับปรุงห๎องพักแผนกวิชาประมง
9,917.29 นางสมพร ไชยนาพงษ์
41
ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการผลิตไวน์ฯ
17,878.63 นายอนุศิลป์ เทือกชัยคา
42
ดูแลภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ
0.00 นายคาจันทร์ ชาญชิต
43 ผลิตโคนม – โคเนื้อ
388,370.98 นายปริญญา หวังมั่น
44
ผลิตสุกร
0.00 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
รวมเงินหน้านี้
3,873,770.42

50
สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่
ชือ่ โครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
45 ผลิตกวาง
0.00 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
46 เลีย้ งแพะแกะ
0.00 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
47
เลีย้ งไกํไขํ
157,838.00 นายกริช เสวกานันท์
48 ผลิตสัตว์น้า
29,995.00 แผนกวิชาประมง
49 ปรับปรุงโรงเพาะฟัก
0.00 แผนกวิชาประมง
50 สร๎างบํอปูนเลี้ยงสัตว์น้า
0.00 แผนกวิชาประมง
51
ผลิตไวน์ผลไม๎
30,834.33 แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
อยูํระหวํางดาเนินงาน นายเรวัตต์ จันทวิญญูรักษ์
52 รับจ๎างปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
53 พัฒนาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
22,212.96 นายสุรพงษ์ มีศรี
54 สํงเสริมและพัฒนากิจกรรม อกท.
346,527.35 นายราชิน ธารวาวแวว
55 คุณธรรมนความรู๎สูํการอนุรักษ์ศิลปะฯ
81,205.00 นายสุรพงษ์ มีศรี
56 งานปกครอง
360.00 นายชัย จารัสบุญ
57 ฝึกอบรมเข๎าคํายพักแรมนันทนาการ
19,610.50 งานกิจกรรม ฯ
58 พัฒนาหอพักโครงการปฏิรูปฯ
36,162.99 นายชัย จารัสบุญ
59 แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
0.00 งานแนะแนวการศึกษา
60 พัฒนาระบบกองทุนเพื่อการศึกษา
1,140.00 งานแนะแนวการศึกษา
61
พัฒนาศูนย์ กาลังคนอาชีวศึกษา V-cop.net
0.00 งานศูนย์ข๎อมูลฯ
62 จัดกิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม - จริยธรรม
36,000.00 งานแนะแนวการศึกษา
63 เยี่ยมบ๎านลูกศิษย์
0.00 งานแนะแนวการศึกษา
64 สํงเสริมนักศึกษาไปตํางประเทศ
0.00 นายชูพงษ์ ขุลาศรี
65 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
13,700.00 นายบุญเริ่ม บุญนิธิ
66 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และ
24,051 นส.วิรยา สีขาว
ปวส.2
67 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด๎าน
33,000 นส.วิรยา สีขาว
อาชีวศึกษา (V-net)
68 พัฒนาบุคลากรตามแนวปฏิรูปการเรียนรู๎
70,600.00 นางสุปราณี ทันจิตต์
69 พัฒนางานศูนย์ข๎อมูลและสารสนเทศ
0.00 งานศูนย์ข๎อมูล
รวมเงินหน้านี้
903,237.13
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
70 สร๎างเครือขําย MOU
0.00 นายชูพงษ์ ขุลาศรี
71
งบกลางพัฒนาวิทยาลัยฯ
85,302.45 วิทยาลัยฯ
รวมเงินการเบิกจ่ายตามโครงการทั้งสิ้น
5,882,021.07
สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
(เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ)
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
25,585.83 นายราชิน ธารวาวแวว
2
ปรับปรุงโรงครัวปฏิรูป
37,267.60 นางพรทิพย์ เทียบกลาง
3
กิจกรรม 5 ส.
20,650.00 งานกิจกรรมฯ
4
เข๎าคําย English camp
12,875.00 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5
สัมมนางานแนะแนว
3,000.00 งานแนะแนวการศึกษา
6
อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3,800.00 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
7
อบรมครู
82,470.00 นายสุรพงษ์ มีศรี
8
ปรับปรุงวิทยาลัยฯ
475,720.75 งานอาคารสถานที่
รวมเงิน
661,369.18
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สรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่
ชื่อโครงการ
จานวนเงิน (บาท)
1
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
12,600.00
2
ยกระดับทวิภาคีงานทวิภาคี
19,974.40
3
ลดปัญหาการออกกลางคัน
139,515.95
4
Fix it center
249,046.27
5
ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
178,190.15
6
เตรียมความพร๎อมสูํอาเซียน
300,000.00
7
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
619,384.00
8
เตรียมความพร๎อมนักศึกษาฝึกงาน ณ ตํางประเทศ
358,000.00
9
แก๎ไขปัญหาความยากจน (สปก.)
600,000.00
10
ศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจ
63,997.60
11
อบรมผู๎สูงวัย
47,000.00
12
พัฒนารณรงค์หญ๎าแฝก
10,000.00
13
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
10,000.00
14
ชํวยเหลือคนพิการ
10,000.00
15
ผลิตและพัฒนาเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตครู
211,702.19
16
ฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
111,362.00
รวมเงินทั้งสิ้น
2,940,772.56
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สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1
ห๎องสมุดอัจฉริยะ
1,425,750.00 นายอาทิตย์ สุดาจันทร์
2
เครือ่ งทุํนแรงการเกษตรพร๎อมอุปกรณ์
1,330,000.00 งานพัสดุ
รวมเงิน
2,755,750.00
สรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบั ติการ ปีงบประมาณ 2558
งบลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
ลาดับที่
รายการ
จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
1
ปรับปรุงงานฟาร์ม
1,489,000.00
2
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1,170,000.00
3
ปรับปรุงระบบประปา
1,404,520.00
4
ปรับปรุงห๎องน้าห๎องส๎วม
1,467,650.00
5
ปรับปรุงอาคาร
1,495,000.00
รวมเงิน
7,026,170.00
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ลาดับที่

เงินรายได้แผนกวิชา ประจาปีงบประมาณ 2558
รายการ
จานวนเงิน
(บาท)

แผนกวิชาสัตวศาสตร์
1
จาหนํายน้านมดิบ
2
ไกํเนื้อ
3
ไขํไกํ
รวมเงินแผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาพืชศาสตร์
1
เมล็ดข๎าวโพด
2
ทํอนพันธุ์อ๎อย
3
ก๎อนเชือ้ เห็ดภูฐาน
รวมเงินแผนกวิชาพื ชศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
1
จาหนํายไวน์
2
ไวน์ใช๎ในราชการ 300 ขวด
รวมเงินแผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
แผนกวิชาประมง
1
ปลาสด
รวมเงินแผนกวิชาประมง
รวมเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

325,763.99 นายปริญญา หวังมั่น
33,355.00 นายกริช เสวกานันท์
18,090.00 นายกริช เสวกานันท์
377,208.99
85,884.00 นายวาทิต บัวแสง
16,500.00 นายวาทิต บัวแสง
15,680.00 นส.อาพัน มั่นเจริญโชติ
118,064.00
8,400.00 นางสมนึก เทือกชัยคา
8,400.00
8,060.00 นส.ฐิติยา คาภูษา
8,060.00
511,732.99
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ว/ด/ป
27 ต.ค.57
18 พ.ย.57
19 พ.ย.57
3 ธ.ค.57
9 ธ.8.57
18 ธ.ค.57
18 ธ.ค.57
18 ธ.ค.57
3 ก.พ.58
3 ก.พ.58
3 ก.พ.58
24 เม.ย.58
11 พ.ค.58
27 พ.ค.58
27 พ.ค.58
27 พ.ค.58
27 พ.ค.58
27 พ.ค.58
27 พ.ค.58
2 มิ.ย.58
22 มิ.ย.58
22 มิ.ย.58
22 มิ.ย.58
23 มิ.ย.58
24 มิ.ย.58

รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558
รายการ
รวมเงิน
ผู้ใช้ครุภัณฑ์
เก๎าอีแ้ ถว 4 ที่นั่ง
29,500.00 งานพัสดุ
เครื่องพิมพ์ EPSON รุํน L 210
6,500.00 งานการเงิน
เครื่องทาน้าอุํน
3,790.00 งานอาคารสถานที่
วิทยุสื่อสาร
7,800.00 งานอาคารสถานที่
เครื่องสารองไฟ
2,800.00
เครื่องพิมพ์
6,500.00 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พัดลมปรับระดับ
3,380.00 ฝ่ายพัฒนาฯ
เครื่องพิมพ์
16,990.00 งานทะเบียน
เครื่องสูบน้าชนิดแรงเหวี่ยง
95,000.00 งานอาคารสถานที่
รถเข็นล๎อปูนเดียว
3,210.00 งานโครงการพิเศษ
เครื่องตัดหญ๎าสะพาย
8,667.00 งานโครงการพิเศษ
เครื่องโปรแจคเตอร์
62,637.80 ศูนย์วิทยบริการ
เครื่องพิมพ์
5,350.00 งานการเงิน
เครื่องปรับอากาศซัมซุง
31,000.00 งานอาคารสถานที่
ตู๎เย็นโตชิบ๎า 6.2 คิว
6,590.00 งานอาคารสถานที่
เครื่องปรับอากาศซัมซุง
37,590.00 งานอาคารสถานที่
โต๏ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
8,700.00 งานพัสดุ
พัดลมไฟฟ้า
1,290.00 งานอาคารสถานที่
ตู๎ทึบ 3 บานกระจกบานซ๎อน
3,900.00 งานอาคารสถานที่
เครื่องยนต์ BENTO
5,243.00 งานอาคารสถานที่
พัดลมไฟฟ้า
2,580.00 งานอาคารสถานที่
ตู๎เย็นโตชิบ๎า 6.2 คิว
6,590.00 งานอาคารสถานที่
โต๏ะอาหาร 4 ที่นั่ง
2,900.00 งานอาคารสถานที่
โต๏ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
34,800.00 งานพัสดุ
เตียงเหล็กหนาหัวนาม
13,300.00 งานอาคารสถานที่
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ว/ด/ป
30 มิ.ย.58
30 มิ.ย.58
6 ก.ค.58
14 ก.ค.58
14 ก.ค.58
27 ก.ค.58
4 ส.ค.58
4 ส.ค.58
7 ส.ค.58
7 ส.ค.58
7 ส.ค.58
13 ส.ค.58
24 ส.ค.58
24 ส.ค.58
24 ส.ค.58
24 ส.ค.58
24 ส.ค.58
24 ส.ค.58
24 ส.ค.58
28 ส.ค.58
1 ก.ย.58
2 ก.ย.58
2 ก.ย.58
10 ก.ย.58
10 ก.ย.58

รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558
รายการ
รวมเงิน
ผู๎ใช๎ครุภัณฑ์
พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง
48,240.00 งานพัสดุ
โต๏ะหินอํอนชุดใหญํ
36,380.00 งานอาคารสถานที่
แอมป์ขยาย
39,590.00 งานประชาสัมพันธ์
ตู๎เก็บเครื่องบันทึกหอพักชาย –
22,000.00 งานหอพัก
หญิง
HDD 1 .TB Westem
3,500.00 งานหอพัก
ตู๎เย็น Sharp 6.0 คิว
6,590.00 ฝ่ายแผนงานฯ
เครื่องพิมพ์
6,500.00 งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตู๎เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
3,300.00 งานครูที่ปรึกษา
โต๏ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
8,700.00 งานกิจกรรมฯ
ตู๎เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
6,600.00 แผนกวิชาประมง
เครื่องพิมพ์
6,500.00 แผนกวิชาประมง
ตู๎น้าเย็น ตั้งพื้นไฟเบอร์
24,556.50 งานอาคารสถานที่
LED Samsung ขนาด 40”
16,350.00 แผนกวิชาประมง
ชุดกล๎องวงจรปิด
63,360.00 งานอาคารสถานที่
โต๏ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
8,700.00 งานพัสดุ
โต๏ะทางานเหล็ก 5 ฟุต
8,700.00 งานโครงการพิเศษ
พัดลมโคจร
38,520.00 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
LED Samsung ขนาด 48”
19,990.00 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
3,400.00 แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
เครื่องโปรแจคเตอร์
19,990.00 แผนกวิชาอุตสาหกรรมฯ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
18,000.00 แผนกวิชาพืชศาสตร์
พัดลมโคจร
42,000.00 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
LED Samsung ขนาด 48”
19,990.00 แผนกวิชาชํางกลเกษตร
ขาไมค์ K.เพาเวอร์ S.M 1
790.00 งานกิจกรรมฯ
เครื่องพิมพ์
6,500.00 งานบัญชี
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ว/ด/ป
16 ก.ย.58
16 ก.ย.58
21 ก.ย.58
21 ก.ย.58
21 ก.ย.58
21 ก.ย.58
24 ก.ย.58

รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2558
รายการ
รวมเงิน
ผู๎ใช๎ครุภัณฑ์
จอรับภาพโปรแจคเตอร์
26,190.00 แผนกวิชาสัตวศาสตร์
ไมค์ชัว SV-100
2,280.00 งานกิจกรรมฯ
เครื่องมือตรวจสภาพดิน
4,000.00 แผนกวิชาพืชศาสตร์
กระติกน้า
890.00 งานสวัสดิการนักเรียน ฯ
ตู๎เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
8,500 งานสวัสดิการนักเรียน ฯ
ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์รางมําน
6,800.00 งานกิจกรรม ฯ
ตู๎ทาน้าเย็น
9,822.60 งานอาคารสถานที่

สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ 2558
แผนงาน / งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
ครุภัณฑ์
สาธารณูปโภค
วิจัยสร้างองค์ความรู้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เงินอุดหนุน
1. อศ.กช
2. ทุนการศึกษา
3. โครงการ อกท.
4. ศูนย์บ่มเพาะ
5. อบรมหลักสูตรระยะสั้น
6. ฝึกอบรมอาชีพ
7. การวิจัยฯ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
1. ค่าจัดการเรียนการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักศึกษา
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการยกระดับงานทวิภาคี
2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ
3. โครงการ fix it center
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
รวม

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

งบรายจ่าย
อื่น

42,841,022.26
1,803,110.96 1,064,300.00

7,500.00

วิจัยสร้าง
ตามนโยบาย นอกงบประมาณ
องค์ความรู้
2,050,834.90
1,748,214.49
901,039.12
755,577.29
57,000.00
260,439.58

งบลงทุน

2,755,750.00

15,000.00
794,815.00
194,641.62
256,808.00
684,044.42
31,440.00
4,585,641.40
863,022.60
213,670.00
422,890.00
534,850.00

44,651,633.22 1,079,300.00

256,808.00

19,974.40
139,515.95
249,046.27
178,190.15
586,726.77

57,000.00 8,325,015.04

5,716,105.38

2,755,750.00

รวม
44,891,857.16
4,615,625.45
3,656,789.12
755,577.29
57,000.00
260,439.58
406,618.28
22,500.00
794,815.00
194,641.62
256,808.00
684,044.42
31,440.00
0.00
4,585,641.40
863,022.60
213,670.00
422,890.00
534,850.00
0.00
19,974.40
139,515.95
249,046.27
178,190.15
63,834,956.69

สรุปผลการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ 2558
แผนงาน / งบรายจ่าย
ยอดเงินยกมาจากหน้าที่ 1
งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)
5. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
6. โครงการธรรมาภิบาล
7. โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงานต่างประเทศ
8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (สปก.)
9. โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ
10. โครงการอบรมผู้สงู วัย
11. โครงการพัฒนารณรงค์หญ้าแฝก
12. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
13. โครงการช่วยเหลือคนพิการ
14. โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ครู
รวมเงินค่าใช้จ่าย ปี งปม.2558

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

44,651,633.22 1,079,300.00 256,808.00

44,651,633.22 1,079,300.00

งบรายจ่าย
อื่น
586,726.77

300,000.00
619,384.00
358,000.00
600,000.00
63,997.60
47,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
211,702.19
256,808.00 2,816,810.56

วิจัยสร้าง
ตามนโยบาย นอกงบประมาณ งบลงทุน
องค์ความรู้
57,000.00 8,325,015.04 5,716,105.38 2,755,750.00

57,000.00 8,325,015.04

5,716,105.38

2,755,750.00

รวม
63,834,956.69
300,000.00
619,384.00
358,000.00
600,000.00
63,997.60
47,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
211,702.19
66,065,040.48

